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0 20 o 090 

Caixa poro pesca, 
de a~o com divi
sóes. 
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balan~o 

QUI estamos pela 191.ª 
vez em oito anos. 
Sim, esta é a quinze
na que marca o ini-

__ , G) cio de nossa existen-
..........,- cia há oito anos atrás. 

Se aqui estamos e 
continuamos a existir é em razáo de 
vossa simpatía, de vosso bemquerer 
por esta publicagáo. Comegamos 
confiantes, há oito anos. Confiava
mos no amor que os leitores tém 
por nossa genitora A GAZETA ES
PORTIVA, éste orgáo que é verda- · 
deiro orgulho dos desportos brasilei
ros. Hoje, passados todos éstes anos, 
temos /é de que, náo tardará, e es
taremos atendendo, mais e mais, 
aos anseios do público leitor. Pro
metemos que circularíamos semanal
mente e em rotogravura e o cumpri
mento dessa promessa está mais 
71erto do que os sen/Lores possam 
imaginar. Saindo semanalmente, com 
a circulagúo que já atingimos, pas
saremos ao estágio suverior mais que 
nunca confiantes no sucesso, no éxi
to. Fizemos nwito de bom nestes 
oito anos. Pelo menos tentando, com 
as possibilidades que tínhamos, dar 
sempre ao leitores uma revista re
pleta de bons trabalhos, corrigíndo 
algumas imperfeigóes (perfeito é 
apenas DEUSJ. Nossa missáo longe 
tre terminar está em seu inicio e es
tamos certos de que continuaremos 
a receber, de todos os senhores, o 
mesmo carinh-0, a mesma atengáo, 
que tornaram possiveis vencer os 
estágios vencidos. tste é o més de ani
v,ersário da "melhor revista esportiva 
do Brasil" e nesta ocasiáo nós rece
bemos ínúmeras manifesta9óes de 
carinho dos amáveis leitores e sabe
mos que a resposta só pode ser da
da com a crescente melhoria desta 
publicagáo. Aos milhares de leito
res espalhados por todo o Brasil e 
pelo Exterior fica a certeza de que, 
em muito breve, poderemos cumprir 
algumas de nossas promessas. Até 
a próxima quinzena. Vamos apagar 
as oito velas do "bolo de aniversá
rio". Assoprem conosco .. • 

*DESTAQUES**** 

~ 

&\. "To~o Jules Rimet" nao está tao longe 
quonto se possa imaginar. Por essa 

r~ rozéío é que a medida que vamos nos 
..... aproximando do evento comecaremos 

o dar a ele o necessário d~staque. 
Neste número, por exemplo, abrimos com urna re
portagem fe ita em To u boté com o homem que res
ponderá pelo preparo de nossos futebolistas: Aimo
ré Moreira. ~le falo coisas curiosos. Aindo sobre 
o Mundial ternos a polovra de BelinÍ de que ele 
néío pensa em ir, mas dá conselhos. A "máquina 
para o Chile" é outro trobolho que diz respeito oo 
certome em o qual o Brasil tentará ser bi-campeao. 
Estamos vivendo o "clima do Mundial" e A GA
ZETA ESPORTIVA ILUSTRADA está pronta a 
atender a curiosidade dos seus milhores de leito
res. -+e Forto material escrito e fotográfico torna 
este número um excelente conjunto de reportagens 
e sec~6es que devem ser "devorados" pelos nossos 
amigos. -+e Quem dirio que Olovo um dio f6sse 
parar no Santos? Coisos do futebol. . . -+e Hélio 
Burini é um jovem jogodor do Polmeiros com mui
tos qualidodes. Chamado a substituir Chinesinho 
no quadro alvi-verde fe-lo bem, mas é ele quem 
diz: - "Ninguém tira o lugar de Chines na sele
~éío e ... no clube". O rapaz é sincero. -+e O 
Campeonato Poulista de Futebol como Santos dis
parando está em nossas páginas como devido des
taque. -+e Os "lusos" do Canindé na palavro de 
alguns de seus defensores estéío confiantes numo 
componha melhor para o returno. -+e Célio lutou 
muito e justificou, agora, suo contrata~éío pelo Séío 
Paulo. -+e O restante incluí reportagens de bos
quetebol, nato~éío, beisebol, atletismo, etc. sem 
falarmos nas habituais reportagens de nossos cola
boradores do 1 nterior e dos Estados. E as secc6es? 
Mais cuidados, melhor trabolhodas, tudo. c~m o 
sentido único de melhor servir os leitores ,pois tra
balhomos com esse objetivo. Estamos certos, oo 
encerrormos mois urna quinzeno de trabalho, que 
passamos as vossas méíos, queridos leitores, urna 
edi~éío bem elaborada para gáudio de todos. Um 
abro~o e até o próxima ... 

O. D. 
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TENCIONO FORMAR UMA SELECA.O AUTtNTICA 
AMISTOSOS FORA DO PAiS SERIAM INTERESSANTES 
PRECISO DA COLABORA<;A.O DE TODOS ÍNDJSTINTAMENTE 

- > ~ 
QUILPUÉ: LOCAL ID~AL PARA A CONCENTRACA.O NO CHILE . 

j(
IDANDO com suas galinhas, na tranquilidade do lar, em: 

Taubaté, fomos encontrar Aimoré Moreira, técnico do· 
alvi-celeste e da Sele!fao do Brasil. De cal!;áo e sem 1 

ca~ o renomado treinador recebeu a reportagem de 1 

. A GAZETA ESPORTIVA ;ILUSTRADA, propiciando
nos interessante · entrevista com respeito a próxi- · 

~a Ta!;a do Mundo a realizar-se em 1962 no vizinho país an
dino. 
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No intimidade (efe cali;óo e sem camisa), o técnico 
da C.B.D. f ez importantes dec/ara~es 



e PLANO TRA()ADO 

- Vamos falar do mundial, 
Aimoré? 

- "Como queira, estou a sua 
!nteira disposigáo". 

- Como encara a responsabi
lidade de dirigir a selegáo? 

- "Com extremo cuidado. Sei 
muito bem a importancia do 
encargo que me é atribuido. Re
conhego que o problema é mui
io mais difícil do que aquele de 
58, porque o Brasil terá a de
licada incumbencia de defender 
süa condigáo de campeáo do 
ínundo e desta feita numa ca
pital sul-americana onde tudo 
se torna mais perigoso". 

- Voce já tomou alguma pro
videncia referente ao preparo da 
equipe? 

- "Posso adiantar que já te
nho um plano tragado nesse sen
tido e que o apresentarei bre
vemente a Comissáo Técnica da 
C.B.D.". 

e UMA SELE()A.O 
AUTÉNTICA 

- No que consiste esse pla
no? 

- "Primeiramente, idealizei 
urna ficha e mandei confeccionar 
200 exemplares. Enviarei cada 
urna delas aos técnicos do Rio 
Grande do Sul, Paraná, Minas 
Gerais, Pernambuco, Bahía, Río 
de Janeiro e alguns de Sao Pau
lo. Trata-se de um sentido de 
colaboragáo que julgo interes
sante, pois cada um desses com
panheiros me indicaráo os tres 
melhores jogadores do primeiro 
e do segundo turnos de cada 
certame. Ao final, farei a sim
plüicagáo e terei urna idéia firme 
dos jogadores que poderáo ser 
convocados com merecimento. 
Tenciono, realmente, formar urna 
selegáo autentica, com elemen
tos de toda a parte dos princi
pais centros futebolísticos do 
País". 

e AMISTOSOS 

- E quanto ao restante do 
plano? 

- "Como se sabe, a C.B.D. 
já ter acertado· amistosos com 
equipes da U.R.S.S. e de Portu
gal, como parte dos preparativos. 
Seriam realizados jogos no Bra
sil e no Exterior com essas re
presentagóes. A medida é interes
sante, náo há dúvida, mas acre
dito que seria melhor se essas 
partidas fossem realizadas se
mente no Exterior". 

-.. Por que? 
- "Porque lá fora é que se 

pode saber quais os jogador.es 
novos que possuem realmente 
espirito de selegáo". 

- Qual seria o tempo ideal 
para preparar a equipe? 

- "Acredito que, havendo os 
amistosos previstos, estes pode
riam ser travados no período de 
janeiro a mar90, com todos os 
convocados. De margo a maio 
seriam, entáo, ministrados os 
treinamentos apenas com os jo
gadores oficialmente convocados. 
ott seja, com os que restariam 
após o "corte". Assim, cinco me-

-ses seria o tempo suficiente pa
. ra preparar a selegáo. 

e COLABORAQAO TOTAL 

- Qual a parte que acredita 
ser fundamental para que tenha
mos exito? 

Aimoré Moreira é um homem 
feliz. Foro do lutebol dedi
ca-se a sua granja em Tau
baté. Eí-lo, lidando com suas 

"penosas" de rae; a 

- "No que me cabe, adianto 
e pego sem cerimonia a colabo
ragáo geral de todos. Técnicos, 
dirigentes, jogadores, crónica 
esportiva, enfim, todos os que 
estáo de urna forma ou de ou
tra ligados a Taga do Mundo se
ráo para mim de grande valía, 
desde que prestem com boa von
tade e dedicagáo os seus présti
mos valiosos". 

e QUILPUÉ 

- Quanto ao local para con
centrar os jogadores, voce já se 
dccidiu? 

- "Na minha opiniáo, creio 
que o -mclhor lugar para a con
centragáo dos atletas no Chile 
é um recanto denominado Quil
pué. Fica em Viña Del Mar, cer
ca de duas horas de Santiago. 
É um lugar tranqüilo e saudá
vel. Entretanto, esse assunto se-

COM A 
FAMOSA 

SOLA BRANCA 
(TIPO ANTA) 

rá ainda discutido pela ComiS- ••••••••••••••••••••••••••••••• sáo Técnica, fkando aqui, ape-
nas meu pronunciamento". 
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Depois ele qua se clez · anos ele Corinthians ... 
-~ . 

LAVO 

lste é o O/ayo poi de família. Sua dedic:rtcla espósa orgufhc-se dé/e. l um homem feliz e divide essa felicidade com sua componheira e com a primogénita 
que, como se ve, já está aptendendo o "ABC" 

* 11AMARROU11 CLÁUDIO EM 51 E FOI CONTRATADO EM 52 
"k LANCADO POR AIMORÉ MOREIRA NA SELECÁO PAU~ISTA 
"'k DUAS V~ZES INTEGROU O SELECIONADO BRASILEIRO 
"'k OSVALDO BRANDÁO TRANSFORMOU-0 EM óTIMO CENTRAL 
"'/::{ RECEBEU PASSE LIVRE E ESPERA BRILHAR NO SANTOS 
"'k EXEMPLO DE PROFISSIONAL, DE HOMEM E DE COMPANHEIRO 

3 
AMAIS chegou a ser um craque tecnicamente falan
do. Seu jógo é simples, sem "confete", sem pose, 
etc. Joga duro, mas dentro dos limites da lealda
dade. Assim é Olavo Martins de Oliveira, nome 
que todos conhecém e admiram, principalmente os 
corintianos. Mas, depois de quase dez anos enver-

6 - A GAZETA ESPORTIVA ILUSTRADA 

gando a gloriosa camisa alvi-negra do Parque. Sao Jorge, 9 
vigoroso zagueiro central desliga-se do clube ".Mosquetei
ro". Sua saída deixou a coletividade corintiana entrist~ida, 
pois ele era, realmente, um ídolo, um grande e querido ído
lo. Fez-se querer pela maior "torcida" do Brasil pelo seu 
caráter sadio, pela sua extraordinária condi~áo de p:c.ofis .. 
síonal dedicado e amante das cores que defendia. 

\ 



e "AMARROU" CLAUDIO 

Olavo despontou como promessa para o futebol paulista e bra-
sileiro, nas fileiras da Portuguesa praiana. F2i lá, na sua cidade 

. natal que o zagueiro comecou a jogar. Ero 1951, a "Briosa" enfren
tou o Corinthians e Olavo, entíio zagueiro lateral, "amarrou" o 
inesquecível Cláudio Cristovíio do Pinho que, na oportunidade atra
vessava fase auspiciosa. Depois daquela partida, Olavo foi aborda
do por dirigentes corintianos que manifestaram interesse na sua 
aquisigíio. Os entendimentos foram longos, mas em 1952 Olavo pas
sou a defender o clube da "Fazendinha'', tendo seu passe custado 
400 mil cruzeiros aos cofres corintianos. 

e LAN(:)ADO POR AIMORÉ 

No mesmo ano de 1952, Olavo obteve seu primeiro título: cam
peíio paulista. Cumpriu grande campanha a ponto de merecer, por 
parte de Aimoré Moreira, sua convocagíio a selegíio paulista. Sua 
estréia na equipe bandeirante ocorreu em Pórto Alegre, ocasiíio 
em que os paulistas quebraram um velho "tabu" nos Pampas, ven
cendo os gaúchos, por 3 a 2. O quadro de Síio Paulo formou com 
Cabecáo; Djalma Santos, Hélvio e Olavo; Brandíiozinho e Bauer; 
Julinho, Antoninho, Baltazar, Pinga e Rodrigues e, ao final do cer
tame, levantou brilhantemente o título. 

e NA SELE~AO BRASILEIRA 

Olavo atuou duas vezes no quadro brasileiro. Em 1956, no Sul
Americano Extra de Montevidéu e em 1957, no Sul-Americano tra
vado em Lima, onde o quadro nacional sagrou-se vice-campeíio. 
Naquela oportunidade, Olavo jogou algumas partidas em substitui
gíio a Nilton Santos que se contundira. 

e TRANSFORMADO EM CENTRAL 

Como todo ser humano, principalmente na qualidade de fu
tebolista, Olavo também teve a sua fase pouco propicia. Foi no 
período de 53 a 54, tendo sua produgiio decaído bastante. Porém, 
em 1955, langado por Osvaldo Brandíio na zaga central, Olavo sur
preendeu, firmando-se definitivamente na posicíio. Campeíio em 
54, ano do IV Centenário de Sáo Paulo, foi o último feito de Ola
vo no Corinthians. 

Quanclo em caso, Olovo nao lico parado. Ocupo-se de varios olozeres entre os 
quois o trotomento das oves que posui e que cuida com extremo corinho 

e PASSE-LIVRE 

Agora, vítima da transformagao radical que o Corinthians em
preende, .Olavo rescindiu amigavelmente seu contrato com· 0 alvi
negro do Parque Sáo Jorge, tendo recebido da diregíio do clube 
em reconhecimento aos valiosos servicos que prestou ao "Mosque~ 
teiro", passe-livre. Quando tudo indicava que Olavo estava com 
sua carreira praticamente encerrada, o Santos abre suas portas pa- . 
ra o veterano zagueiro. A despeito dos seus 34 anos Olavo ficou 
feliz com o interesse do clube de Pelé e espera ainda brilhar em 
defesa de outro alv.i-negro, o da Vila Belmiro. 

e EXEMPLO 

Olavo Martins de Oliveira · é um exemplo vivo de profissional, 
de hornero e de companheiro. Suas maneiras extraordinárias de 
elemento precioso a sociedade colocam-no num plano de destaque 
no cenário esportivo-social. Casado, vive para o seu lar, ao lado 
de sua dedicada esposa e da jóia que Deus lhe proporcionou: urna 
linda menina que já comecou a aprender o "Abe". 

QUA 

todos os dias .. ~ 

milhoes bebem 
• 

CARA CU 
porque... beber caracú 
· é beber saúd.e ! 

A GAZETA ESPORTIVA ILUSTRADA - 7 
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Hélio Burini é fá incondicionol de Chint!Sinho. O e/o de amizade que liga os dois defensores 
esmeraldinos é inquebrantóvel. Para Hél~, Chinés náo tem rival r.a posi~áo em todo o Brasil. Aí 
estáo ambos, Hélio (a esquerda} e Chi~nho (a direita) por ocasiáo de um dos últimos treinos , 

HELI BURINI : 
<<Ninguém tira -o lugar 
de hines na se ecao>> 
e SINTO-ME ORGULHOSO EM SER SEU RESERVA 
e CREIO QUE SOU UM DOS SEUS MAIORES FAS 
e ELE É·UM CRÁQUE AUTENTICO E EXEMPLAR 
e ESTOU CONVICTO: SERÁ O TITULAR EM 62 
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-. U ANDO Chinesinho, ·por mo
tivo de fón;a maior, náo po

. de atuar na equipe palrnei
-rense, seu substituto indica-

~ do é o jovem Hélio Burini,-
cuja carreira comei,;ou no 

C. A. Ipiranga, em 1957, e que no mes
mo ano prosseguiu nas cores alvi-ver
des do Parque Antártica. Pode-se mes
mo dizer que Hélio é "prata da casa" 
onde, realmente, projetou-se no cenário 
esportivo. 

Naquela célebre equipe de "cade
tes" que o Palmeiras possuia, em 1959, 
dirigida por Canhotinho, Hélio figura
va como urna das expressóes do con
junto. Em 1960, atendendo a um pedido 
do XV de Novembro, ·de Piracicaba, o 
alvi-verde cedeu o rapaz ao "Nho
Quim", por empréstimo, d,urante um 
ano. Na "Noiva da Colina", Hélio ga
nhou mais experiencia e constituiu-se 
na "mola mestra" do quadro piracica
bano. Terminado o prazb de emprésti
mo, o Palmeiras solicitou o retorno de 
Hélio, resistindo a pressáo quinzista 
que queria a prorroga<;áo do mesmo. 

e ORGULHOSO 

Nossa reportagem ficou ansiosa pa
ra saber do próprio Hélio como ele se 

Hélio Burini, apesar 
ele ser reserva é um 
craque perleito. Eí-lo 
envergando a camisa 
alvi-vercle, em pose 
especial para A GA-
ZET A ESPORTIVA 

ILUSTRADA 

sentía na qualidade de suplente de Chi
nezinho. 

- "Sinto-me orgulhoso em ser seu 
reserva". 

- Por que? 
- "Chinesinho é o maior meia de 

liga<;áo do Brasil no momento. Acredi
to que ninguém lhe roubará o lugar na 
sele<;áo no certame mundial". 

- Nem Didi? 
- "Reconhei,;o em Didi um gran-

de jogador, mas Chines está em forma 
notável, superior mesmo a do atacante 
do Botafogo carioca". 

e FA 

- Voces dois sáo bons amigos? 
- "O elo de amizade que nos liga 

é e sera inquebrável. Considero Chine
sinho além de um dos maiores jogado
res do Brasil, como também um dos 
grandes amigos que possuo. Acho mes
mo que sou o fá . número um de meu 
companheiro de equipe". 

e CRAQUE 

- Chines faz falta ao time do Pal
meiras? 

- "Muita. O quadro está engrena
do e o dínamo é ele. Sou seu reser-

va, mas reconhego que náo produzo 
com a mesma eficiencia. Aliás, estou 
certo de que náo exista quem possa 
substituir Chinesinho a altura. :Ele é 
um craque autentico e exemplar em to
dos os sentidos. Pena que ultimamente 
vem sendo alvo de "botinadas" maldo
sas dos adversários, fato que lhe 
tem acarretado contusóes relativamen
te graves". 

e· CONVICTO 

- Qual seria o meia armador, na 
sua opiniáo, no Brasil, capaz de compe
tir com Chinesinho na disputa da posi
i,;áo no selecionado nacional? 

- "Sem desmerecer valores como 
Gerson, do Flamengo, Rafael, do Co
rinthians, Melgálvio, do Santos, Didi, 
do Botafogo, Ocimar, da Portuguesa de 
Desportos e muitos outros, náo vejo 
quem possa competir, no momento, com 
Chines. Estou convicto, repito, de que 
ele será titular absoluto da. selei,;áo 
brasileira que estará lutando, no pró
ximo ano, em Santiago do Chile, pela 
conquista do bi-campeonato mundial 
de futebol". 
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~<M:íQUINI SINTISTI>> 
. ' .. 

CIMINHI 1 JITO 
PIRA O. 81 ... 

NÁO RESPEITA NINGUÉM A REPRESENTA- -k 
~ÁO DE VILA BELMIRO 

GUARANI: "FLECHADAS" EM PROFUSÁO 
EM SUA TABA 

PALMEIRAS ... VAi BEM, OBRlGADO ! -k CORINTHIANS ESTÁ DEIXANDO DE SER 
RUIM . . . 

FERROVIÁRIA PASSOU Á FRENTE DO S. 
PAULO E DESANCOU O JUVENTUS -k PORTUGUESA MANTÉM O RíTMO 

..._. RThiEIRO turno do certame 
paulista, Divisao Especial, 
aproxima-se rapidamente do 
final. Poucos jogos faltam 
para que a metade justa se
ja alcanc;ada. Os resultados, 

. cada vez mais, delineiam as posic;óes, 
distinguindo-se os tres grupos: pontei-
ros, in termediários e "ra beiras". · 

tudo indicando que sua pos1c;ao seja 
mantida até o final desta primeira par
te do torneio. Mantendo a firmeza de 
suas atuac;óes, os companheiros de P e
lé vem-se impondo a cada peleja dispu
tada, nada permit indo aos demais con
juntos, cada vez mais interessados em 
uma sua derrota. A "pena" que o atra
palh~ria, denominada Botafogo, fez ruir 
muitas esperanc;as, pois que, de "pena", 
só a da sua derrota, perante seus afei-
coados. ' 

grandes esperanc;as existam. A coleti
vidade alvi-verde está firme, ao lado 
de seu "onze". P oucos obstáculos tem 
pela frente e estes, de uma maneira ge-
ral, normalmente, seráo fáceis de ser 
ultrapassados . 

Mas, curioso é o papel·desenvolvido 
pela Ferroviária. Campanha firme, jo
gando de igual para igual, táo firme 
que está em terceiro, a frente do con
junto do Sao Paulo. O próprio Juven
tus, que de mal a pior vai, sofreu as 
conseqüencias de enfrentar uma Fer-

No primeiro deles, Santos e Palmei
ras evidenciam-se, firmando-se cada 
vez mais nas posi<;óes de líder e vice, 
respectivamente, algo atrapalhados pe
la Ferroviária, que mantém urna inte
ressante regularidade. Mas a "máqui
na" santista vai absoluta na lideraric;a, 

~ J á o Palmeiras, segundo classifica
do, caminha na sua firmeza ... Terá di
ficuldades tremendas pela frente, mas, 
sua posic;áo na tabela, permite que • roviária embalada. _ _.¿,¡;t.~ 

Pepe, pronto para 
desferir a '·bonba" ... 
O endere~o desta bo
ta foi direto: rede do 
Botafogo. Este seria 
o primeiro tento dos 
tres conseguidos pe-
la máquina santista --
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Dór lorte nos rins teve o orqueiro juventino, Ce/so, opós o cotejo de seu clube contra o Ferroviório. Por sete yezes os otccontes do "Locomotiva" 
visitaram os redes do "/anterninha" do certame 

O Sao Paulo, clube seguinte, em 
quinze dias .sofreu d'uas derrotas con,
tundentes: Santos (6x3) e Guaraní 
(3x0). Aliás. diga-se de passa'.5em. o 
"bugre'' Yem mantendo um padrao de 
jógo equilibrado, principalment2 em sua 
casa. Nao respeitou a Portugue~a (3xl), 
batendo no Sao Paulo em s:)3uida 
(3x0). Este é o Guaraní, clube c:ue se
gue o Sao Paulo. 

"Cacula" e o clube do Canindé di
videm u'ma situa~ao na tabela : a séti
ma. Bonila vem sendo a camuanha do 
novo integrante da Divisao ~Especial, 
com res~¡~tados valiosos, os quais bem 
dizem da sua vontade e do seu entu
siasmo. J á a "lusa" paulistana, depois 
de perder para o Guaraní. conquisüm 
duas reabilitadoras vitórias (Comer
cial e Guaratinguetá). 

O "Pantera" nao rugiu. Integrante 
do bloco intermediário, a simpática 
agrernia<;:ao .de Ribeirao Preto tem um 
mérito, nesta quinzena que passou: o 
de hétver batido o recorde de renda no 
Interior. isso na peleja contra Ó Santos. 

Comercial e XV de Piracicaba "ªº 
indo ... Lutam, mas, as vezes. trope
~am. . . Sao os "finalistas" do bloco in
termediário e, para manter-se aí. em
pregam tódos seus esf6r~os . Sao,, pode
se dizer. os "rabeiras" do "bloco inter
mediário''. 

Por fim, vem a turma da "rabeira". 
O Corinthians, glorioso alvi-negro do 
Parque Sao Jorge, está deixando de ir 
tao m al. Ven ceu urna parti~a em Bau
r u , bastante difícil, empurrando para 

trás outros competidores. Está melho-
rando, de rodada para rodada. Parece 
que o trabalho de Martim Francisco 
surte seus primeiros efeitos. Boa, Corin
thians! Aquela ·fase difícil está pas
sando. 

Portuguesa Santista. Jabaquara, 
Noroeste, Taubaté e ... o Juventus, es
ta.o amea~ados pela "poda" final. Vao de 
mal a pior. principalmente o chamado 
"Moleque Travesso", que, de moleque, 
nao tem nada e, muito menos, travesso. 

E assim o certame paulista camí
nha. Emo~óes, anseios e esperan~as. Ca
da clube fazendo na ponta do lápis suas 
contas. Uns, rezando por urna queda; 
outros, por vitórias consagradoras e, ou
tros, ainda, fazendo planos para fugir 
do "precipício" da primeira divisao. 

l 

Defesa do Guaroni loi voTente. 
esléve delicitário, nesta pefeja. 

O o/vi-verde ele Campinas superou o Séío Paufo, de forma categórica, conquistando dois pontos preciosos. O tricolor do Morumbi 
Baiano, na foto, tenla superar a arqueiro Dimas, néio o conseguindo porém, urna vez que o arqueiro campineiro esteve sempre firme 
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( sem excesso) dos rullro-"erdes OtimiUJO 
Nardo, Nena, lpojucan e Ocimar afirmam: 

Ocimor, o eficiente "meio-ormodor" da 
Portuguéso de Desportos. Ele "ya/e 

mois quonto peso" 

'' 

CAMPANHA DE 1960 PODE SER 
REPETIDA - COMA PALAVRA 
OS 11 LUSOS11 

- NARDO: 11GRA
CAS A DEUS . .. /1 

- OCIMAR: 
~"CORINTHIANS É - FRANCO-

ATIRADOR!" 

lpojucan auxilia Nena na tarefa de preparar a equipe. lpojucan-Neno é a "dobradinha" 
a moda da casa 
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M día desses visitamos o Es-" r tádio do Canindé. Lá che
gando, deparamos com as 
instala~óes do próprio - da ll Portuguesa de Desportos, fi-
camos surpresos e náo pu

demos conter nosso espanto. Como está 
bonito! O portáo principal do Estádio 
"Luís Portes Monteiro" foi pintado re
centemente e hoje aparenta ares de 
porta de palácio. Imponencia ali "é ma
to". O bar e o restaurante já náo se en
contram no lugar de antes. Agora es
táo instalados em melhor posigáo. A 
Secretaria tem aspecto de luxuoso es
critór io. As piscinas deram outra vida 
ao Estádio. Atléticos rapazes e belas e 
simpáticas senhoritas, além de criangas 
alegres, desfilam em grande númeiro, 
pelas bordas dos referidos locais, tra
j and.o festivos e multicoloridos maios, 
dando um toque praiano ao ambiente. 

Iniciando nossa caminhada em di
regáo ao campo de futebol , deparamos 
com um bem montado parque infantil, 
onde criangas sadias se divertiam a va
ler na gangorra, no carrossel, na "rodi
nha"-gigante e no escorregador. Conti
nuando, nós nos assombramos com a 
imponente vista que nos ofereceu aque
las arquibancadas de madeira, todas 
pintadas de verde e vermelho. Como o 
nosso objetivo era o de "bater um pa
po" com os jogadores e técnicos da "lu
sa", rumamos para os vestiários. Sen
tado em um banco, Nena conversava 
animadamente coro Ipojucan. Comen
tavam o treino que os profissionais ha
viam realizado minutos antes. 



Nena, eficiente técnica da "lusa", responsáYe/ áireto 
pelo bom andamento da equipe 

e ":'liAO SF:I. NAO !" 

Nena dizia para Ipoj ucan: 
- "Pois é "Juca" . . . Gostei do trei

no que os rapazes fizeram. A movimen
tac;áo foi mais animada e os "meninos" 
se ented. -; ram a contento". 

- "Eu tar.1bém. A defesa me pare
ceu mais sólida, e coesa, enquanto que 
o ataque mostr ou-se m ais agressivo e 
objetivo. O Ocim ar e o Odorico, fizeram 
um bonito trabalho no meio do campo. 
E nfim, gostei de tudo .... , 

Depois das saudac;óes, passamos a 
"monopolizar" a conversa e fomos per
guntando: 

- Como é q ue vai a Portuguesa? 
Ambos responderam a urna só voz : 
- "Caminhando bem. In felizmen; 

te. a tabela do cam peonato foi ingra
ta para conosco, fazendo nosso time jo
gar muito em campos adver sários. P or 
isso ternos perdido algumas partidas". 

Prosseguindo: 
-"Mas, essa dificuldade será su-· 

perada no segundo turno, quando pas
saremos a atuar mais em nossos do
mínios". 

Inquirimos do nível técnico exihido 
pelos ·'lusos" em suas apresentac;óes. 
Ambos responderam: 

- "Muito bom. Os jogadores da 
Portuguesa tem mostrado exceler; t i:: pa
drao de jógo, que deve·rá melhorar com 
o correr do ('ampeonato". 

Perguntamos a Nena se a campa
nh.a de 1960 poderia ser bisada. Ele res
pondeu-nos: 

- "Náo sei, náo! Isso é coisa que 
só um profeta poder ia lhe dizer ... 
Creio, no entanto, que isso náo é imp os
sível, ao contrário! A P ortuguesa vem 
cumprindo campanha das mais regula
res no certame, em que pese o fator que 
eu e o Ipojucan cit am os, ou seja, j ogar 
muito em campos adversários". 

Ipoujcan por seu lado comentou: 

- "Será difícil. Os "grandes" clu
bes contrataram vários refon;os visan
do a conquista do campeonato, enquan
to que os "pequenos" fizeram o mesmo 
temendo o rebaixamento. Nós - por 
outro lado - náo fizemos isso. Apenas 
Nardo e Wilse vieram para o Canindé. 
Creio, por ésse moitvo que é importan
te, ser difícil reedi tarmos a memor ável 
campanha do ano passado". 

Ambos, no entanto, voltaram a fa
lar juntos: 

- "T ernos porém, u rna van tagem 
sobre os demais concorrentes: se n áo 
contratamos novos jogadores, t ambém 
náo vendemos nenhum! E tem m ais : 
promovemos vários jogadores amado
res! Isso acon tecendo fez com que a 
Portuguesa tenha um elenco de jogado
res muito bem entrosado, e isso é ca
pital. .. " 

e NARDO VAi SE ADAPTANDO! 

--, :'Sim e náo. Estava pensanP.o nos 
jogos que ainda teremos que realizar 
no primeiro turno do campeonato. V e
ja voce que jogarem os COln "Pelé & 
Cia." no día 17 desse mes e lá no "ta
pete de grama" da Vila Belmiro. Olha, 
tem mais, no día 24, vamos fazer as Ye
zes de "anfitrioes" aos corintianos". 

- Tero medo dos dois,alvi-negros'? 
- "Eu? Que nada! Queria que esses 

jogos fOsse mrealizados hoje mesmo .. . . , 
- Qual dos dois adversários será 

mais perigoso para a Portuguesa? O 
Santos ou o Corinthians? 

- "Todos dois. O Corinthians, no 
entanto, de\·e ser mais respeitado: é 
franco-a tirador". 

e NARDO : "GRA<;AS A D EUS ... " 

Após as palawas do "meia de li
gac;áo" da "lusa·', palestramos rapida
mente com Nardo. O ex-palmeir ense 
sintetizou num a só resposta, várias de 
nossas · perguntas, dizendo: 

- "Estou satisfeitíssim o'. Nunca 
poderia imaginar que o ambiente que 
aqui reina f6sse assim . Os dirigentes 
sáo atenciosos, os associad os gentis e 
os jogadores como irmáos. Nena e Ipo
jucan me tratam com atenc;áo e nunca 
dáo ordens: fazem pedidos! Já estou 
em perfeita forma e vou lutar com to
das as m inhas possibilidades em prol 
da Portuguesa. pois sei que seu objeti-

Nena falou de Nardo: ~ vo é a conquista do campeonato. E, Ya-
"Depois de fazer urnas apresen- mos ·conseguir isso'.'' 

tac;óes discretas, Nardo mostrou real- Depois dessas palavras, e antes de 
mente q ual é o seu futebol. Contra o se despedir, Nardo disse: 
P almeiras - seu ex-clu be - Nardo fez - "Gracas a Deus. . . saí de um 
ver a todos que já s~ aclimatou junto grande clube (Palmeiras) e me trans
aos seus n ovos companheiros. pois teYe feri para outro grande clube (Portu
naquele "clássico" soberba atua«;ao. Mo- guesa) . . . " 
vimentou-se com rapidez e seguranc;a. 
diante da defensiva esmeraldina que é, 
aliás, urna das m elhores do futebol bra
sileiro". 

- "Nardo. em suas primeiras exi
bi<;oes, náo se encontrava de posse de 
seu melhor estado físico e técnico H o
je ele já se recuperou plenamente. e 
só tende a bisar at~ac;óes como a qtie 
teve frente a seus ex-cam panheiros·'. 

Ao nos despedi rmos dos dois técni
cos da "lusa" ouvimos de Nena e de 
"J uca": 

- "Se falam os com reservas sóbre 
as possibilidades de nossa equ ipe no 
atual campeonato é por que isso faz 
par te de nossas personalidades. Gasta
m os de ser discretos, para que assim no 
futuro nao tenhamos d ecep«;oes. Aclian
taremos porém. q ue o clima reinante 
no Cani ndé é de otimism o, pois t odos 
esperam ser bem sucedidos e almeja
m os náo o vice-cam peonato, mas ... o 
próprio título!" 

e OCi l\I AR CONF IANT E! 

Ao deixarmos o vestiário, onde se 
encontravam Nena e .l pojucan, depara
mos com Ocimar. Fornas perguntando: 

- Como Yai? 
- ''Tudo "azul", isto é: tudo ru-

bro-verde'" . .. 

- Pensativo? 
Nardo vem satisfozendo "in totum" a exigéncia da 

torcida da equipe do Canindé 
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Funcionará 
no Chile 
a mesma 
máquina 
da Suecia ' 

OS SERVIQOS MEDICOS - A parte médica estará aos cuidados do dr. Hllton 
Gosllng, que embora anunciando sua desercao para o Chile, é tldo como figurante 
certo em nossa comitiva. O sucesso do seu trabalho em 1958 mereceu aplausos 
gerals e será repetido. Os prlmelros passos, para a concentraclio dos brasllelros no 
periodo de trelnamento, Já foram dados. Os campeóes do mundo cumprlrlio trés 
periodos de descanso, em abril e malo, embarcando para o local da competlc!i.o, 
urna semana antes da estréla. Para Vlna del Mar está tudo pronto, flcando os 
defensores naclonals dlstantP.s onze qu.llómetros do local de suM partidas lnlclals, 
em Qullpué. Se o Brasil tlvesse que entrar em acilo agora, lsto serla posslvel, porque 

no setor de organlzacáo, está tudo pronto e previsto 
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A COMISSAO TÉCNICA - Com a salda de Vicente Feola, fol novamente aprovcltado 
Almoré- Moreira, na dlrecáo técnica. 'I'endo Carlos Nasclmento como supervisor, o 
trelnador do Ta ubaté está em condlcócs de realizar bom trabalho. Náo será dificil 
formar o quadro, n áo só pelo aproveltamcnto alnda de vl\rlos vencedores da Suécla, 
como também pela constante rcnova~r.o de valores no nosso futebol. Observadores 
será o espalhados pelos Estados, buscando o técnico aproveltar o que ti ver de melhor, 
mas o torneio "Rio-Sáo Paulo", em feverelro e mar~o. servirá mais uma vez para 
testes dos jogadores que seráo escolhldos para o Chile. A presen~a de Carlos 
Nascimento, por outro lado, é garantla de que no seu setor, tudo correrá bem, 

sem problemas, sem malores dlflculdades 

CBD JÁTEM 
TA 

TUDO 
DA VII 

PRONTO 
"JU LES 

PARA A 
RIMET" 

AUMENTOU A RESPONSABILIDADE 
SIL, POIS TODOS QUEREM VENCER 

PE.AO DO MUNDO 

DO 
o 

DISPU~ 

BRA
CAM-

TRINT A MILH6ES1 CUST ARÁ A DELEGA~ÁO 
NACIONAL 

ATENCAO Jo v e m brasileiro 
de 16 a 2J anos 
' 

Seja Sargento técnico e futuro oficial da F.A.B., com 
ordenado igual ou superior a Cr$ 30.000,00 mensais, 
preparando-se no Curso "ASAS DO BRASIL". Mande 
hoje mesmo o cupon abaixo, acompanhado de vinte 

cruzeiros em selos para a respostas. 
-oOo--

Senhor Diretor do CURSO "ASAS DO BRASIL" 
Prac;a da Sé, 247 . - 5.º and. - S/ 501 - S. Paulo - Capital 
Pec;o enviar-me sem nenhum compromisso as tnformac;óes comple
tas sóbre o Curso preparatório para a Escoza de Especialistas de 
Aeronáutica, ;untamente com as fotografías dos alunas nas diversas 

especialidades. 

Nome .............................................................................................. .. 
Endere~o ....................................................................................... . 
Cidade .............................................. Estado ............................. . 



® 
Bmsil defenderá em moio e junho de 1962, nos gramados do 

Chile, o titulo mundial de futebol conquistado em 1958, na 

Suécia. Poro isto, a Confederoc;iío Brasileira de t>esportos, tendo 

o frente mais urna vez o presidenta Joiío Havelonge, acertou 

' 1 
medidas poro o funcionamento da máquina que tiío bem se con

duziu no VI "Jules Rimet". Há um programa e pela experiencia 

-" anterior, os mesmos homens, em sua mcüoria, seriío aproveitodos. 

'As modificac¡óes seriío por forc¡o de transferencias, niío desejondo a CBD quebrar 

o rítmo do otuoc;iío dos vitoriosos no Suécio, deixondo tuda como está paro o 

compeonoto no Chile. Todos sobem que o missiío niío será fácil, tomando-se 

mois dificil até. O Brasil, antes de mois nodo, é o compeíío do mundo e por 

isto, todos teróo ioteresses em venéerem-nos. Só isto dá, oo quodro do CBD 

mais responsabilfflade, independente de · outros fotores, como os preparativos dos 

europeus, que querem reconquistar a hegemonía do futebol mundial. Todavía, 

copacidode e condic¡áo poro repetinnos o feíto anterior niío foltom oos jogodores 

brasileiros. Antes mesmo do viagem ao Chile, teremos testes contra fórc¡as do 

futebol europeu, pois nada menos de cinco selec¡oes do Velho Continente - Uniiío 

Soviético, Áustña, Polonia. Portugal e País de Gole9 - nos visitariío. Será ex· 

celente provo plllG seoti"'°5 o que nos espera em Vino del Mar e depois, San

tiago. Acreditamos que Oli resultados serio favoráveis oos nossos. A estotístico. 

é o melhor prava. 

TRINTA MILHOES PARA O CHILE - Adolfo Marques Junior será ouka vu o 

homem das finan~as na delega~iio brasllelra. Tesourelro experimentado e o bomem 

Ideal para a !un~lo, cabendo-lhe responder pelos tr!nta ml~s que a CBD d!s· 

porá para figurar no campeonato do Chile, desde a apresenta(lo dos Jocadores at.! 

o t.!rmino da disputa da T~a do Mundo. Gastará. a ent!dade nacional malll onze 

mllhoes que nq campeonato da Suécla, Justificando-se por todos os mtlos e modos a 

elevacáo do or~amento. Tudo sublu. desde os salárlos dos loaadare& •té o trans

porte, de forma que o estudo previsto pela CBD niio 6 dos mnlores, n em absurdo 

PARA 1~2 IGUAL A 1958 - O presidente Joá.o Hav<>lange fixou bá um ano. o 

programa de traba.lho para a Taca do Mundo, no Chile. Puncionará em 1962. a 

mesma orlentacáo vltorlo&& em 1958, na Suécia.. TOdos os bmnena da Com!ssii> 

Técnica exceto Vicente Peola, transferido para Bnenos Aires, foram mant!dos, bem 

como a Coml.sSlo Médica. Um programa de trelnamento e concentr~l.o fo! es~u

dado; proble.maa flnancelros eatlo sendo resolvldos. Tndo enflm, previsto e plane

Jado para que nada falte aoa Jogadores, para que o titulo mundial 5eJa honrado 

em cramados do Chile, para que a torcida braslle!ra vol!.11 a vibrar cmn o auces&o 

de nouas cbre$. se depender apenas da organizaclo da eclét!ca, o ~ldto estA 

ga1·anUdo, ma.s nem aempre u colaas eaem como se proJetam, principalmente nnma 

Taca do Mundo, onde muitos !atores, Imprevistos, lnfluem e ·decldem. Os exemplos 
do pa.ssado expllcam melhor 

-1~ 
DA SUilCIA PARA O CHILE - Multos figurantes da trluntal Jornada nos campo, 

da Su~la·. de'l'erao part!cipar tia jornada no Chile. Kas o tutebol braslle!ro, cons

tante mAquina de rtnov11.1;áo de va!Ores, deverá apresentar outros atletas. Mádo 

Américo, dentro do setor médico sert figura obrlgatórla na. comitiva que disputará 

a VII ~ Jules Rlmet", mas J~I, · que andou pe,a Espanha, voltando ao Flamenge, 

a!nda nii.o recuperou sua melhor forma, estando asstm com sua atua\:i.Q !'-lllea~da. 

Para a &lla pos~áo há outros bons nomes, de forma que náo ha .. erá problemas para 

a gubstltul~ao. O extrema campeáo do mundo voltou a enverga.r a camisa. nacio

nal, quando do amistoso do comb!ulldo carioca.· fr ·nte ao seleclonado do Panigual, 
no Estádio do Maracaná 
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.,. ~ reconquisf QU: . ... a pos1ca1 

Célio recuperou a posi!;éíO no time sompoulino. Néío se firmara no quadro porque estova lora de lorma física. Devidamente cuidado por Cláudio Cardoso, acabou 
barrando Faustino. Eí-lo em palestra com o redator de A GAZET A ESPORTIV A ILUSTRADA, numo das concentra!;Óes do tricolor, no Estádio Municipal do Pacaembu 

ÉLIO Francisco de Oli
veira revelou-se no 
Campeonato Carioca 

' de Futebol de 1960, 

1 

2 

3 

CARECIA DE MELHOR 

FLÁ VIO COSTA NA.O 

FORMA FíSICA 

SE INTERES'SOU 
defendendo o Can
to do Rio, como um 
dos melhores pon-

teiros direito da Guanabara. Os 
grandes clubes do Rio tentaram 
conseguir seu concurso, travan
do um "duele" acirrado. No en
tanto, o S~o Paulo entrou firme 
no páreo e acabou vencendo a 

4 

CLÁUDIO CARDOSO OLHOU COM CARINHO 

AGORA V Al MOSTRAR O QUANTO V ALE 

. "parada'', trazendo Célio para o 
Morumbi, no início deste ano. 

Precedido de muito cartaz, 
Célio surgia como espenanga pa
ra a "torcida" sampaulina que, 
desde a saída de Maurinho sen
tia a falta de um extrema a al
tura para figurar no time prin
cipal. 

e FORA DE FORMA 

contratou Faustino que, na épo
ca era apontado como um dos 
melhores valores da posigáo no 
Brasil. O Sao Paulo gastou urna 
fortuna para trazer Faustino 
(cerca de 14 milhóes de cruzei
ros)' mas a notícia foi recebida 
com muita alegria pela coletivi
dade sampaulina. 

e· DESINTER:f:SSE 

· Enquanto Faustino chegava, 
Célio fora colocado a margem 

Ao chegar a Sáo Paulo, logo do time pelo entáo técnico Flá
nos prim-:iros treinos, Célio vio Costa. A verdade, porém, é 
mostrou que náo estava em boa que Célio fOra completamente 
forma física e, por essa razáo, abandonado pelo ex-preparador 
náo conseguiu firmar-se no tricolor, o que, aliás, vinha 
conjunto. Todos, entao, pensa- acontecendo desde a sua con
ram que o rapaz era um "bon- trata~áo. Flávio jamais se inte
de". E o problema da ponta-di- ressara pelo devido preparo fí
reita continuou em evidencia sico de que tanto necessitava a 
até que o tricolor decidiu-se e revelagáo carioca. 
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e CLAUDIO CARDOSO 
"SALVOU A PATRIA" 

Flávio Costa acabou deixando 
o Sao Paulo após alguns meses 
de atívidade. A saída do ex
preparador criou novo proble
ma para o Departamento de Fu
tebol Profissional que, após pro
longado e~tudo e algumas cogi
ta~óes, "desenterrou" o general 
Cláudio Cardoso, há muíto afas
tado das lides futebolísticas. 
Conhecedor profundo do místér, 
especialmente da parte de pre
paro físico, Cláudio Cardoso 
notou o obstáculo que impedía 
Célio de justificar sua contra
tagáo. Contudo, a essa altura, 
Faustino era o dono do pesto e 
já se transformara na "coque
luche" da "torcida". Cláudío 
Cardoso limitou-se apenas a 
treinar Célio, conservando Faus-

tino na equipe efetiva. Mas, 
paulatinamente, Faustino foi 
decaindo de produ~ao, prejud1 .. 
cando, inclusive, as agües de 
seus companheíros de vanguar
da. A essa altura, Célio vinha 
"comendo" a bola na equipe as
pirante e já em plena forma, 
merecía urna oportunidade pa
ra reaparecer no "onze" titular. 
Foi entáo que Cláudío Cardoso 
resolveu tirar Faustino e lan~ar 
o ex-defensor do Canto do Rio. 
Isso acontecía . na peleja entre 
Sao Paulo e Portuguesa de Des
portos, no Morumbi, ocasiáo em 
que o tricolor goleou a "lusa" 
(6 a 1) e C'élio retornara ém 
grande forma, sendo, inclusive, 
autor de dois belissimos tentos. ~ 

e VAi MOSTRAR 
O QUANTO VALE .... 

Hoje, Célio é titular absoluto 
do quadro principal do "Mais 

• Querido" e vem contribuindo \ 
bastante na boa campanha que 
o Sáo Paulo está realizando no 
atual certame. O jovem pontei
ro acredita que aínda renderá 
muito mais para mostrar a toda 
coletividade sampaulina o que 
realmente vale. -" 



QUAL O SEU DESTINO? Desde que 
deixou a direi;áo técnica do América, 
cedendo seu lugar a Lucas Miranda, 
Paulo Benigno (na loto cam a média 
Sarará, da alvi-verde) ainda nóa anun
ciau seu destino. O irmáo de Duque 
é, sabretuda, um grande preparador fí
sico e tem camprovadas aptidóes para 

orientador técnico 

UM REALIZADOR - ~ste é o jorna
lista António Vii;oso Dios, otual dire
tor do Departamento de Futebol Ama
dor da F. M .F. Suo gestáa vem sendo 
caroada do mais completo sucesso, pois 
vem trabafhando sem esmorecimento e 
tentando resolver tocios os graves pro
blemas que preocupam os 100 clubes 
filiados ó entidade varzeana da Capital 

das Afterosas 

VIRGlLIO BATISTA COQRDENOU A 
PACIFICAC.AQ - O Atlético esteve, 
na princípio deste ano, envolvida em 
crise das mais graves. Todavia, ime
diatamente, se uniram todas as cor
rentes da grande clube, para que pu
desse sua vida vaftar a normalidade. 
Virgífía Batista, um das mais dedica
dos membras da lamília atleticana, foi 
um dos coard:madares mais ativas do 
movimento de pacilicai;áa, que recofo
cau a alvi-negro no pasto de fideran
i;a, que sempre /he pertenceu no fute-

bol mentanhes 

O TÉCNICO E OS CHEQUES - Abe/ardo antigo comandante do ataque 
Palmeiras, Cruzeiro e Sete, aparece na foto ao fado de Cfever e Raimun
dinho. Enquanto que o "Flecha" dedica-se, atualmente, a novas fun~oes "º 
futebaf, orientando a plantel de prolissionais da Sete, Raimundinho e CI~ 
rer, embora yeteronos, continuam brifhando no plontef de prolissionais 

do Cruzeiro 

Flagrante tomado nos estúclios da A. N. R. T. quanda da visita do 
Equipe EsportiYa da Rádio Bandeirantes, vendo-se da esquerda para a 
direita Jorge Mello, Sí/vio Luís, Décio de Arauja, Ffávio Arauja, Mauro 

Pinheiro, Elí Coimbra e Luís Augusto Maftone. 

A VOCE JOVEM 
Regras e Leis de Futcbol - Entrevistos Radiofónicas - Comcntórios -
Programas Esportivos - Terminologia Futcbolística - lmprovisa~éio 

Transmissoes Esportivas em Gravasoes - Eis o que voce aprenderá 
fazendo um CURSO ESPECIALIZADO E EFICIENTE 

OUTROS CURSOS: 
LOCUTORES COMERCIAIS GARóTAS PROPAGANDA 

RADIALIST A por correspondencia 

Dires:ao Geral de Décio de Araujo 

ACAOEMlft NftCIONAl DE RÁDIO E lELEYISAO 
i Rua 7 de Abril, 79 - 9.0 ond. - S. 901 - S. Paulo ! 
~llllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfilllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla 
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NILZA: 3 anos 

A simpática ex-defensora do quinteto da "Colina", agora defendendo o outro 
a/vi-negro, o da "Fazendinha" 

CAMPEÁ ASPIRANTE (PELO IPIRANGA) - CAM
PEÁ PRINCIPAL (PELO CORINTHIANS) - CAM
PEÁ BRASILEIRA (POR SÁO PAULO) - A VERTI
GINOSA CARREIR.A DE NILZA Q.UE EM TRiS 
ANOS APENAS CHEGA AO TíTULO NACIONAL 
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de bOsqu.etebol, 

Ni/za a promissora "estréla" do cestobol feminino brasileiro. Seu lugar estará 
garantida nas futuras se/~oes nacionais 

Texto de ARLEY PEl.EllA 

XATAMENTE há tres anos aparecia no entáo 
acanhado ginásio do C. A. Ipiranga, uma jovem 
alta e desembarac;ada. Objetivo: jogar basque
tebol. Há exatamente um mes atrás, o técnico 
da selec;áo paulista feminina de basquetebol, 
"Campineiro", reuniu o elenco momentos antes 

do início da partida decisiva ante o selecionado carioca, pelo 
· título brasileiro feminino de basquetebol e chamou aquela 
mesma móc;a, determinando-lhe desde o início a func;áo 
mais ingrata da noite: marcar a pivó carioca Marlene, já 
quase 'veterana, experimentadíssima e tarimbada interna
cionalmente. 

No primeiro tempo a móga do bairro da Colina andou 
titubeando. Mas com o correr da partida viu que nada ha
via a temer, que a luta seria de igual para igual e náo teve 
dúvidas: colocou em ac;ao todo seu basquetebol, saindo con· 
sagrada da quadra, · "cestinha" da noite e campeá brasileira, 
conquistando o primeiro grande título de sua carreira. E 
Marlene? Teve que curvar-se a categoría da estreante e 
deixar mesmo o jógo, antes de seu término, estafada pela 
luta inglória. · • 



• tres títulos --- em sua carre1ra 

Seu "debut" na Selefáo Paulista de Bola-oo-Césto loi inevitável para sua revelafáO dentro do cenário esportivo nacional. A foto nos mostra as integrantes da equipe 
que abatendo as cariacos, suas mais sérias concorrentes, levantaram mais uma vez o cetro máximo do bosquete fi¡minino. E/as sáo campeás brasileiras ! 

e CARREIRA VERTIGINOSA 

Hoje ela é pivó do Corinthians. Comegando no famoso 
quinteto feminino do lpiranga (onde sagrou-se campea 
paulista de aspirantes), transferiu-se para o Parque Sáo 
Jorge, com o encerramento (até hóje lamentado) das ati
vidades ipiranguistas naquele setor. -

No outto alvi-negro foi imediatamente efetivada, para 
conquistar o título da cidade, na categoria principal, logo 
na primeira vez que o disputou_ E foi colecionando títulos, 
nas disputas de torneios e troféus vários, subindo gradati
vamente a escada que raveria de levá-la a .... 
e SELE()AO 

"Campineiro" e Angelim foram os escolhidos para di
rigirem tecnicamente a selegáo paulista que iria reconquis- ' 

. tar o título brasileiro feminino para Sáo Paulo. Entre as 
convocadas estava o nome da corintiana, ao lado de duas 
companheiras de clube. Durante o período de treinamento, 
lutou com afazeres particulares, freinou com afinco, pro
curou aprender e acertar, acabando com toda justiga entre 
as doze que foram a Caio Martins. 

No decorrer do campeonato, entrava e saía na equipe 
como todas as companheiras, pois náo havia titulares ou 
reservas. Foi quando chegou o momento da grande final 
contra as cariocas, ·até entáo il'\victas como as. paulistas. -

Quando "Campineiro" determinou o quinteto que co
megaria, ouvindo seu nome entre as cinco e sabendo sua 
fungáo específica na quadra, seu coragáo bateu mais forte. 
Era grande o receio que tinha. Enfrentar Marlene sempre 
fpi o seu susto desde o início de sua carreira. Sabia que o 
momento ~hegada _e· esperava corq ele com -algum nervo-
sismQ. Agora ele qli estava. . 

Jogo come~ado. "Será que coRsigo apanhar algum re
bote?" Sai um contra-ataqué ·e recébe a · bola ém condigoes 
de cesta. Titubeia um póuco,' ma5 acaba decidindo o lance: 
dois pontos. Na defensiva urna bola mal langada pelas ca
riocas propicia a prim.eira "briga" com Marlene, na ta
bela. Ganha o lance. Aos poucos a confianga vem vindo e 
com o correr do jogo, passa a produzir normalmente. 70 a 
55 para as paulistas quando a mesa acusa final da partida. 

e CAMPEA BRASILEIRA. 

Só entáo notou que havia jogado os minutos todos do 
jogo. Certamente sua produgáo fóra bo-a. Táo boa que re
cebia os abragos com as lágrimas a correrem pela face sa
tisfei ta. A bandeira paulista, conduzida por ela e suas com
panheiras fez a volta na quadra do ginásio de Caio Martins 
anunciando: Sao Paulo, mais urna vez campeao brasileiro. 
E com ele, ostentando o título, Nilza Monte Garcia, a moga 
que há tres anos atrás comegara a jogar basquetebol no 
Ipiranga! 
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INTERCIMBIO INTERNICIONIL 
NOYI FISE PIRD 
1 IQUÍTICI BRISILE.IRI 

A presen~a de Manoel dos Santos Filho em 
torneios efetuados no extertor constituíu um 
dos capítulos mais importantes da história 
de nossas atividades internacionais. 'Vemos 
na foto, um aspecto de sua chegoda opós o 

exito no Japéio 

MUITOS TORNEIOS OFICIALMENTE PROGRA
MADOS PARA ESTA TEMPORADA - QUASE 
UMA DEZENA DE OPORTUNIDADES - UMA 

HISTóRIA QUE SE ESCREVEU EM VÁRIOS 
CAPÍTULOS 

. Texto de HENRIQUE NICOLINI . · 
. ~ 
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- ' palavra "internacional" comec;a a ter sentido 
na natac;áo brasileira. O grande progresso 
que vem atravessando a aquática bandei-

_!__ G) rante é responsável por este clima de 
,....., confianc;a que atualmente atravessamos. Esta 

história tem vários capítulos. 

e GENERALIZAQAO 

· O primeiro capítulo poderia ter o nome de "generali
zac;áo". E' o capítulo que procurava tornar a natac;iio geral. 
Tornar um esporte que tenha muito nadador, muito públi
co, muito interesse. 1i:ste trabalho, iniciado pelo Conselho 
Técnico da F.P.N., em 1955, apesar das intersecc;óes, conti
nua ainda intenso e, a cada ano que passa, sao obtidos re
cordes de participac;áo. 

e CAMPEONATO BRASILEIRO 

O segundo capítulo chama-se Campeonato Brasileiro de Na
ta~áo. Neste certame, como sabemos, os bandeirantes obtiveram 

nada menos de 10 recordes sul-americanos e, ainda, na prova 
do revezamento de 4x100 metros livres, com 3'50", nossps rapazes 
conquistaram o terceiro tempo do mundo! 



e MANO EL D<PS S \NTOS 

Agora, porém, um novo capítulo, impressionante e vigoroso, 
acaba de ser escrito. Seus autores foram Manoel dos Santos Jr. 
e Monoru Hirano. Após as primeiras linhas, rabiscadas em Roma, 
foram concluídas com trai;:os mareantes em águas do Japao. Foi 
a primeira vez que vimos a. nossa bande~ra, a verde e amarela, 
subir no mastro central, num torneio aquático efetuado fora do 
continente. Isto quer dizer que o nome "Brasil" já está sendo es
~rito em outras línguas por causa da natai;:ao. 

e AGORA 

Agora o livro comei;:ado precisa continuar. Nossas estatísti
cas já mostraram que a temporada passada foi a que apresentou 
um índice nacional mais próximo do nível mundial. Mas, apesar 
disso, há todo o volume por escrever. Dessa maneira, a Fede
rai;áo Paulista de Nata9ao já providenciou um calendário inter
nacional de grande envergadura. Teremos urna temporada com 
nadadores estrangeiros no mes de janeiro. Días depois, haverá o 
tomeio internacional de inauguras:ao da piscina do Morumbi. Na 
prímeira quinzena de fevereiro teremos o Campeonato Sul- Ame
ricano de Nata9ao e, como se tal nao bastasse, teremos também 
a Prov.a Internacional de Caraguatatuba, em longa distancia e a 
'i'ravessia de Sao Paulo a Nado, que voltará a existir na progra
magáo de A GAZETA ESPORTIVA. 

O "Troféu Brasil", de Natas:ao (substituto do A.B.T.N.) teve 
sua regulamentas:ao modificada. Já permite a preseni;a de clubes 
do Exterior em suas provas. O-fato desta disputa ser efetuada, ini
cialmente, em Porto Alegre, nao exclue, inclusive, a possibilidade 
de comparecimento de algum clube uruguaio ou argentino. 
· · Finalmente, o Esporte Clube Pinheiros programa para a inau
guragáo de suas novas piscinas outros certames de caráter inter
nacional. 

Como estamos vendo, já terminou a época do enclausuramen
to. Com o aumento de nossas possibilidades descortinou-se um no
vo mundo. Caminha bem a nossa aquática. Melhores días ainda 
:viráo ... Melhores oportunidades para nossos nadadores. 

Nadadoras como Ángef a 
Maria Paoli terco muito 
maior 11é:hance" se hou
ver um maior intercam-

bio internacional 

Farid Zablith Filho é ou
tro grande campeao de 
nossa aquática. É outro 
grande nome do Brasil 
para os torneios interna-

cionais 

JOVEM BRISILEIRO 
DE 15 A 23 ANOS 

Muita AtenGiD ! 

Nome . .... . . . . 

Seja Oficial Aviador da 
For9a Aérea Brasileira, ou 
Sargento Especialista de Ae
ronáutica, com ordenado de 
trinta mil Cruzeiros men
sais (Cr$ 30.000,00), pre
parando-se no Curso "Bra
sileiro do Ar". 

Mande boje mesmo o 
cupon abaixo, acompanhado 
de vinte Cruzeiros em selos 
para resposta. 

Sr. Diretor do Curso 
"Brasileiro do Ar" - Cx. 
Postal, 5180 - Síio Paulo 
- Capital. 

Envie-me o catálogo de 
informa.9óes dos cursos aci
ma, juntamente com foto
grafías dos alunos nas di· 
versas especialidades. 

Rua ...................... . .... N .. 0 
•••• 

Cfdade . .............. ~ Est .. .... . 
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em 1962 
.Texto de ISAAC éHERM·A'.-~f ~. 
Fotos de OSMUNDO SALES ':: 

Tem condi~oes para figurar na Ta~a do Mun
do, mas prefere -ficar de longe - O trabalho 
de 1958 deve ser repetido, porém até agora, 
nada se fez - Uma loja de cal~ados femininos 

para garantir o futuro 

Atendendo as gentis senhoras e senhoritas, o grande campeáo Ja Suécia procura esquecer os 
momentos amargos proporcionááos" pelo · futebol 
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Fara do futebol, Belini cuida áe sua laja de calt;ados 
lemininos, em Copa::abana. O zagueiro campeáo do 

mundo está pensando no futuro 

Tdt 1l&t ,. .. 
STAMOS no ano da Ta~a do 

Mundo. Dentro de alguns 
meses, dezeseis grupos eg.. 
táo se empenhando pela i;:on
quista da ta~a "Jules Ri
met", em gramados do Chi-

le. Vencedor do campeonato de 1958, 
na Suécia, o selecionado brasileiro de 
futebol estará defendendo seu prestí; 
gio, procurando repetir o feito. MuitQ 
se tem falado sobre as providencias pa
ra a próxima jornada, mas nem todo!¡ 
estáo de acórdo com o que se tem díto 
ou se pretende fazer. · 

e A PALAVRA DO CAPITiiO 

Capitao do seleciona<lo campeáo dQ 
mundo, aquele que coube a honra de 
receber das máos do presidente dá 
FIFA a cobi~ada "Jules Rimet", levah! 
tanda-a sobre a ca~a, para mostrá-la 
ao público, Belini foi procurado pela 
reportagem, para falar sobre o cam4 

peonato que se ª?roxima. 



Todos sabem que o atual defen
sor do V asco da Gama está um pouco 
agastado com os homens da entidade 
eclética, náo se conformando com sua 
condi<;;áo de reserva, nas últimas jorna
das do futebol brasileiro. Anunciou-se 
seu afastamento da equipe nacional e 
agora, passados alguns meses, observa
se que Belini náo mudou seu ponto-de
vista. Em sua casa de sapatos, atenden
do a fina clientela feminina, no Centro 
Comercial de Copacabana, o grande ca
pi táo conversou com a reportagem. 

e. NAO PENSA NO CHILE 

A Tac;a do Mundo teria que ser, co
mo era natural, o ponto de partida do 
"bate-papo". Belini náo se fez de ro
gado, nem demorou em dizer que "em
bora sentindo-se em boas condicóes fí
sicas e técnicas, náo pretendo e~tar no 
Chile em 1962". Razóes náo foram 
apresentadas, mas todos conhecem bem 

O capitáo vitorioso em 1958 mostra-s¡? ressenticlo com 
os últimos acontecimentos relacionoclos com o sele!;aO 

· brasileira de futebol 

A reportagem, Belini confessa que se sente bem, mas nao deseja estor presente, como jogador de 
sele!;aO, ao compeonoto mundial de futebol no Chile 

-. 

as causas. Acha o defensor nacional que 
apesar das ·medidas anunciadas, nada 
tem sido feito até agora ·para qi.:ie o fu
tebol brasileiro cumpra sua missáo em 
terras andinas, acreditando, porém, que 
no terreno técnico, haverá nov'idades 
entre os jogador es. 

Pela experiencia que tem em jor
nadas internacionais, formando em se
lecionados da CBD em várias oportuni
dades, Belini sugere para a Tac;a do 
Mundo, o mesmo trabalho de prepara
gáo da Suécia, com confianc;a total nos 
jogadores, antes e durante a disputa 
do campeonato. 

e SATISFAQAO DO DEVER CUMPRIDO 

Hilderaldo Belini interrompe ligei
ramente a palestra, dá ordens ao seu so
brinho, seu colaborador na loja, cum
primenta o goleiro Fernando, do Fla
mengo, que tem urna casa de modas em 
frente a sua loja, voltando, entáo, a 
tratar da Tac;a do Mundo. O campeáo 
do mundo relembra a conquista de 58, 
dizendo ter sido sua maior glória, o 
maior feito que qualquer jogador bra
sileiro gostaria de atingir. Embora, no 
momento da alegria muitas promessas 
tivessem sido feitas e até hoje náo cum
pridas, a consciencia do dever cumpri
do, paga tudo. No Chile, o Brasil tem 
condigóes para repet~r este feito, mas 
será preciso náo descuidar dos sul-ame
ricanos, com os argentinos, uruguaios 
e chilenos, no primeiro plano, vindo a 
Europa, credenciada pelos espanhóis, 
italianos, checos e húngaros. 

e PENSANDO NO FUTURO 

Bem instalado, comercialmente, 
Belini náo se preocupa com o futuro, 
pois deixando o futebol, continuará 
cuidando de sua loja de calgados e bol
sas. Náo tem arrependimento na vida, 
mostrando satisfeito com tudo o que 
fez, como profissional de futebol, apoi
ando integralmente o movimento que 
se processa para· a fundac;áo do Sindi
cato dos J ogadores no Rio de J aneiro, 
por · ser urna "necessidade que se im
punha e importante para o futuro do 
jogador". 

Com seu sobrinho, Belini tro~a planos sobre os servi
~os comerciois, já que o tempo com o futebol nao 

. /he permite maiores aten~óes aos negócios 
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:;tb E\'E ha\·er, realme>ilo, 
~ • alguma rela~áo entre a 

: estatura dos homens e 
; as suas qualidades de 

inteligencia. Sem que 
. esse fenómeno seja re-

gra geral, é fora de dúvida que urna 
porcentagem grande dos homens de 
destaque do mundo em que ,.i,·emos, 
através dos tempos, foi e tem sido 
constituída por pequeninos: Júlio 
César, Napoleao, Ruy Barbosa. San
tos Dumont, Nero, Vargas, Hitler, 
Krutschev, Marconi, Edson, e tan
tos outros que poderiam ser citados 
náo passaram ou náo passam do me
tro e sessenta. no máximo. 

Também no futebol os exem11los 
seriam vários. Mesmo na classe ·dos 
dirigentes. E é muito provável que 
a :regra seja confirmada no caso do 
nosso biografado de hoje. Porque o 
que esse homem tem d~ pequenino, 
de baixo, tem de inteligencia. de ca
paz, de honesto, de trabalhador. de 
ralizador. Ninguém sabe, muito 
bem, senao uns poucos que co::ihc
cem realmente a história da a'!"re
mia~o. como ele veio a ser diri~en
te. mais propriamente tesoureiro. Já 
era antes um abnegado, um estóieo. 
quase um fanático, ¡pelas cores do 
clube. ColahoraYa, todavía. a dU."1an
cia, quando das solicita<;Oes que a 
seu bolso farto se faziam. Guindado 
a con~o de iesoureiro. porém. re
velou desde ilogo um conhecimento 
fara do eamum nas f~óes. embo
ra, entáo. '\i.vesse a agremiacáo uma 
fase menos feliz da sua existencia. 
pelos múltiplos problemas que ti
nha. Os acantecimentos le\·aram-no 
depois a Presj.deocia e foi lá. em de
finitivo, que culminou. a ponto de 
ter sido ;por sucessivos anos eleito o 
melhor presidente do futebol paulis
ta, suprema honraría a ele atribuida 
pela crónica esporti\-a, através do su
frágio secre1o. Sob o seu comando, 
o clube foi crescendo patrimonial e 
tecrucamen.te. para hoje se situar nu
ma posi!,¡ao invejáYel dentro do pa
norama esportivo nacional. Hcnnen;i 
respeitado pelos companheiros. admi
rado ¡pelos associados, querido pelos 
prafissionaís da imprensa. mais do 
que mn dirigente tem sido um en
tusiasta pela .-ida e pela obra da en
tidade. 

Nao bastassem todavia tódas e::.
tas virtudes que o identificam como 
um esportista na verdadeira ace~áo 
da. ¡palavra. é. ainda, um amigo sin
cero, um pai. de íamília exemplar. um 
espóso dedicado e um homem que, 
tendo vindo do nada, da vida modes
ta dos meios bancários, procura, 
sempre que ¡pode, ajudar aqueles que 
no seu modo de ver e entender tem 
as mesmas possibilidades de progres
so. Da mesma :m.aneira que rerebeu 
ajuda para subir na vida, tem esten
clido a sua máo para os que o tem 
procurado, merecendo, por isso, o 
respeito e a amizade eterna dos que 
sabem ser gratos. 

Essa criatura, praticamente sem 
defeitos, é Laudo ·Natel. ·· 



UM QUINTETO FAMOSO - Vanguarda do Estudiantes de La Plata, que atuou 
com éxito extraordinário nos campeonatos de 1930-31. Da esquerda para a 
direita: Miguel Angel Lauri, Alejandro Scopelli, Alberto Zozaya, Manuel Ferreira 

e Enrique Guaita 

t • • • • • • • • • • • • 
Vemos na foto aquela <;¡ue foi o orgulho dos "tricolores", a vanguarda sampaulina 

formada por: Luizinho, Sastre, Leonidas, Remo e Barrios 

Os maiores ataques 
da · américa do Su 

LEMBRANDO AS GRANDES OFENSIVAS DO 
PASSADO DOS CLUBES BRASILEIROS, ARGEN· 

TINOS E URUGUAIOS 

resultado de urna partida de futebol depende da for-

®
. c;a de realizac;ao dos ataques. Sao os cinco homens 

da frente que tem •a tarefa de introduzir a bola nas 
redes contrárias. A habilidade depende do seu jogo, 
da sua esperteza, da sua malicia e do entendimento 
coletivo. Passar a bola com presteza e com acerto, 
chutar cum boa direc;ao, fintar sobriamente com visao 

das redes, eis as virtudes dos atacantes. Alguns ataques em cada 
país, dos principais da América do Sul, podem servir de exemplo 
dessa perfeic;ao que se exige das ofensivas. 

Comec;emos pelo futebol superior do Brasil. Em Sao Paulo ti
vemos aquele ataque do Paulistano, que durante 10 anos foi ver
dadeira escala de futebol. De 1916 a 1925 pontificou o quinteto 
constituído por: Agnello (depois Filó e Formiga), Mário de An
drada, Fried, Guariba, Madureira · ( depois Cassiano e N etinho). 
Foi o maior ataque do tempo do amadorismo. Ao mesmo tempo 
pontificava no Rio o ataque tri-campeao do Fluminense: Mano, 
Zezé, W elfare, Machado e Bacchi. Grande ataque se formou a par
tir de 1920 no Corinthians, "campeao do Centenário": Perez, Ne
co, Gamba, Tatu· e Rodrigues. Aliás, o Corinthians, anos depois, 
fez furor com o quinteto: Filó, Aparício (Perez), Gambinha, Ra
to e De Maria. ~ste foi o ataque "mosqueteiro". O Palestra teve 
entre 1917 e 1920 a ofensiva organizada por Caetano (Forte), Mi
nistro, Heitor, Imparato e Martinelli. · J á no profissionalismo fez 
grande sucesso coro o ataque: Avelino, Gabarda, Romeu, Lara e 
Imparato. O Sao Paulo F. C., no ataque, foi digno sucessor do 
Paulistano. Em 1933 apresentou a fabulosa linha: Luizinho, Siri
ri (Armandinho), Fried (Valdemar), Araken e Hércules (Jun
queirinha). O último grande ataque poderoso do Sao Paulo foi 
aquele constituido por Luizinho (Barrios), Sastre, Leonidas, Re
mo e Pardal (Teixeirinha). O Santos teve em sua vida dois ata
ques fabulosos no passado. O primeiro constituido por Millon, Mar
ba, Ari, Haroldo e Arnaldo, até 1920. Em 1926 formou-se o "ataque 
dos cem gols", com Siriri, Camarao, Feitic;o, Araken e Evange
lista. Claro está que o ataque da atualidade, chefiado por Pelé, 
vai passar também para a história, como um dos dez mais de todos 

os tempos. No Río, o Fluminense formou mais tarde outro ataque 
tri-campeao: Sobral, Gabarda, Romeu, Lara (Ti.m) e Hércules. 
O Flamengo fez furor no amadorismo coro um ataque com Mil
ton, Candiota, Nono, Vadinho e Moderato. Também o ataque tri
campeáo de 42, 43 e 44 fez sucesso. O Vasco teve sempre bons 
ataques. Mas o de 1949 e 50 culminou sobre todos, formado por 
Manéca, Heleno. Ademir, Ipojucan e Chico (Djair). O América 
culminou em 1913 com o ataque formado por White, Ojeda, Ga
briel, Osman e Aleluia. O maior do Botafogo, no passado, foi: Pa
raguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha ( 1948). O atual se-
rá o maior do Rio, desta época. · 

e OS ATAQUES ARGENTINOS 

Indiscutlvelmente, os argentinos tiveram abundancia de ofen
sivas de ouro. Qualida,de e quantidade. As treze maiores linhas 
ofensivas dos argentinos foram as seguintes:. Boca Juniors: Ta
rascone, Cerroti, Bissio, Chero e J. Evaristo - Boyé, Corcuera, 
Sarlanca, S. Varella e Sanchez. Estudiantes. de. La Plata teve a 
maior de todas: Lauri, Escopeli, Zozaya, M. Ferreira e · Guaita. 
O Huracan desacou aquela formada por Louizo, Espozito, Esabile, 
Chiessa e Onzari. O Independiente teve tres ataques fabulosos: 
Canavere, Lalin, Ravaschino, Seoani e Ossi - P9rta, Sastre, :ii;rico, 
De La Mata .e Zorilla - Michelli, Cecconato, Lacasia, . Grilo e Cruz. 
O Rancing formou verdadeiras ofensivas "academica:s": c_anaveri, 
Ohaco, Marcovecchio, Hospital e Taggino - Conizaris, Zito, Bar
reira, Del Giudece e Bug~eiro. O River PI.ate teve dl}as fabul.Osas: 
Peucelli, Arrilaga, B. Ferreira, Lago e Dorado - ;Hunhoz, More
no, Pedernera, Labruna e Loustau. O Sa n Lorenzo teve · a mais 
famosa com: Magan, Cantelli, Petronilho, Garcia e Arieta :--- Im
peloni, Farro, Pontoni, Martino e Silva. 

e OS MAIS CÉLEBRES URUGUAIOS 

Os mais célebres ataques uruguaios do passado foram dois, 
aquele do Peñarol constituido por J. Perez, Artigas, Piendipene, 
Gradim e Gambolo, e o do Nacional, cotistituído por Ordinaram, 
Escarrone, Petrone, Céa e Romano. ~ste foi bi-campeao oli01pico. 
O Nacional teve em 1933 um ataque fábrica de gols: · Labarga, 
Duhart, Petrone (Castro), E. Fernandez e Patesco (Iturbide). O 
Peñarol deu quase todo o ataque campeao de.:1950, salvo o meia 
direita: Ghigia, Hobberg, Miguez, Schiafino e Vidal. · 
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..--.~A muitos anos que o uru-:1 guaio Sebastian Beracochea 

; 
está radicado no Brasil. Pri-
meiro, como futebolista, 

,.- marcou época defendendo o 
' Vasco da Gama. Depois que 

"pendurou as chuteiras", Bera dedícou
se as fun<;óes de treinador, mas come
<;OU fora do Brasil, no Cucutá, da Co
lombia. Lá, permaneceu de 51 a 52, 
retornando ao Brasil em 53, contrata
do pelo Comercial da Capital. Durante 
um ano respondeu pelo preparo da 
equipe comercialina, passando em 1955 
para o Nacional onde ficou até 1958. 
Foi para o XV de Jaú e, em 59 transfe
r iu-se para o América, de Sáo José do 
Río Preto. Em 1960 arrumou as malas 
e seguiu para Santos, firmando com
promisso com o Jabaquara. Saiu do 
auri-rubro para salvar a Portuguesa 
santista do rebaixamento, naquele mes.
roo ano. Contudo, vítima de urna série 
de acontecimentos, Beracochea acabou 
desligando-se da "Briosa" ficando, até 
o presente, livre de qualquer compro
misso. 

e NAO SEi O QUE ESTA ACONTECENDO 

Em palestra com a reportagem da 
"melhor revista esportiva do Brasil", 
Beracochea fez incisivas declaragóes: 

- "Náo sei o que está acontecen
do. Modéstia a parte, creio que sou um 
treinador capaz e honesto. Entretanto, 
a sorte nao quer nada comigo". 
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BERI HEA: 
<<I SURTE NiO 

* 

* 

* 

* 

QUER NIDI 
COMIGO>> 

Nao sei o ciue está acontecendo 

Sempre trabalhei com dedica~io 

Nao guardo rancor de ninguém 

Ainda nao perdí as esperan~as 

Fotos de ARY ANDRÉ 

Enquanto saboreia um cafezinho, Beracochéa medita sobre o 
seu futuro. O técnico uruguaio confía em dios melhores 



\ 

;f(.~ " ''®b, 1· 
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Bero fez questóo de conhecer A GAZETA ESPORTIVA ILUSTRADA. Tendo em méios uma das capas de 
nossos últimos númerosr Beracochéa aparece ao lado de Sérgio, jovem futebolista brosileiro "lapidado" 

pelo técnico uruguoio e que "Otuolmente brilha na ltália 

e SEMPRE TRAllALHEI 
CO.l\I DEDICA()AO 

· - Acredita em· azar, Bera? 
- "Náo ereio nisso. Contudo acho 

que alguma coisa está errada, porque 
sempre trabalhei com dedicagáo em tó
das as equipes que tive a oportimidade 
~e servir e náo sei explicar agora esta 
falta de sorte". 

e ~AO Gt.:ARDO RANCOR DE NINGUÉM 

- Sobre aquele tumultuoso caso 
que envolveu voce e Nelson Filpo Nu
nes, vocé guarda algum rancor? 

-. 

- "Francarr.ente, já esqueci aque
la ocorrencia. Náo guardo, de maneira 
alguma, o mínimo rancor de ninguém. 
Aquilo pertence ao passado e, portan
to, está sepultado". 

e AINDA NAO PERDI AS ESPERANQAS 

Deixou-se vencer pelo desa-
nimo? 

"Isto nunca. Estou atravessan
do um período obscuro, mas jamais de
sanimarei. Venho lutando com todas as 
minhas fórgas para resistir a essa fa
se e poder voltar aos meus bons tem
pos. Estou certo de que dias melhores 
viráo, porque tenho minha consciencia 

tranqüil.a. Alimento ainda muitas es
perarn;as pois sei enfrentar as situa
c:;óes pouco propicias, ainda que estas 
sejam inexplicáveis". 

- Gostaria de reiniciar suas ati
vidades no Exterior? 

- "Meu desejo náo é outro senáo 
ficar em Sáo Paulo ou perto da Capi
tal paulista. Entretanto, em último ca
so, estudaria qualquer proposta que me 
fósse feíta quer do Exterior ou de outra 
parte do país. O cerlo é que estou an
sioso para reaparecer e desde já afirmo 
que o clube que me contratar terá um 
técnico dedicado e dispósto a trabalhar 
sem poupar o mínimo esfór~o". 
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-~~- Os clubes · fundados no .· século XIX · ;. : ::·>·. 

O Clube Con(órdia, de Campinas surgiu em 
1870 - A colónia alemá fundou-o para a 

prática do boliche 
• 

• 

• 

• 

• 

Fundado a 17 /5/1870 por destacados elementos da colo
nia alemá, que em sua maioria habitava o setor da ci
dade formado pelas ruas: Ferreira Penteado, Senador 
Saraiva, Conego Scipiáo e Moraes Sales. 

Fundaram a sociedade, de fins sócio-cultural-esportivo, 
os seguintes: Guilherme Rottemberg, Henrique Hus
semann, Joáo Forter, Jorge Hennigs, Henrique Yahn 
e outros. 

A sede foi um casaráo sito a Rua José de Alencar, can
to de esquina da Moraes Sales, pertencente a viúva d. 
Margarida Tanck, que o vendeu ao sr. Henrique Hus
semann e este, por sua vez, ao sr. Reynaldo Laubens
tein. A proprietária era tia do sr. Waldemar Hilkner, 
sócio n.o 5 (cinco) do Clube e que lhe ocupou a tesou
raria pelo espac;o de 11 ános e meio, consecutivamente, 
logo, é dos mais antigos associados da velha agremia
c;áo, e a quem a ILUSTRADA <leve os detalhes para 
a notícia ou reportagem, e o que fez da melhor boa 
vontade, cedendo ainda urna das fotos para a ilustra
c;áo. Waldemar, por interessante coincidencia, próximo 
ao Clube, pegado a sede, tem a sua oficina mecanica. 

Custou o prédio, que possuia um vastíssimo quintal, to
do arborizado, formando tudo urna área de mil metros 
quadrados, a importancia de oito cantos de réis. 

O quintal foi transformado em centro de reuniáo do
mingueira das famílias da colonia, que ali promoviam 
os seus divertimentos, tais como: convescote, tiro-ao
alvo, boliche, dansas ªº ar livre, além do famoso coro 
masculino, que ali se expandía, ou seja o Gesangverein 
Concórdia, e que se tornou famoso na cidade, grac;as 
a maneira perfeita como se conduzia em cantos regio
nais alemáes. Era o seu dirigente o prof. Carlos Zinck. 

• Mensalidade do clube: 3 mil réis (tres cruzeiros) para 
os sócios cantare~ e 5 mil réis (cinco cruzeiros) para 
os demais. Arr.ecadac;áo mensal de 180 mil réis (cento 
e oitenta cruzeiros). 

28 - A GAZETA ESPORTIVA ILUSTRADA 

• Eram promovidos dois bailes oficiais, grandiosos e fa
mosos na cidade:, . um no aniversário do Clube e ou
tro, na passagem de ano, quando se reuniam na enti
dade, as mais destacadas famílias alemáes, além ·de mui
tas brasileiras, pois que era muito prestigiado o Clube 
Concórdia. De ambos era grande animador o saudoso 
sr. Reynaldo Laubenstein. 

• Dos antigos associados, procedentes de eras próximas 
a fundac;áo, e do nosso conhecimento, sáo vivos, os srs.: 
Osear Hellwidg, Ferdinando Thiele, e da gerac;áo um 
pouco mais moc;a, Waldemar Kilkner. 

• Do conjunto de fundadores, faleceram todos. 

• ,A antiga sede passou urna grande reforma, tendo a ela 
dado a sua grande colaborac;áo, o saudoso sr. Adal
berto Maia, um dos maiores presidentes que passaram' 
pelo Concórdia. Foi táo grande a reforma, que muitó 
pouco restou da antiga. 

• Hoje o Concórdia mantém ativo o seu boliche (jogo de 
. boláo), dele fazendo parte os Grupos: Segunda-Feira, 
Teira-Feira, Quarta-Feira, Quinta-Feira, Sexta-Feira 
(este o mais antigo, fundado a 2-12-1892) e mais o Gru
po Liberdade (sábado), das senhoras. 

• Formam a sua atual diretoria, dirigente que é de um 
gigantesco número de mais de dois mil sócios do Concór
dia, gremio que em 1970 completará 100 anos de exis
tencia e para cuja solenidade já se encontra trabalhan
do: Simáo von Zuben, presidente. 

• Em futuro próximo tudo ali vai ser demolido, para dar 
continuac;áo ao Plano de Urbanismo, vindo a ser cons
truída no local, urna grandiosa e moderna sede. 

' 



Foi em 1870. 
Um grupo de campineiros 

e outros, lanc;aram a iniciati
va da fundac;áo do Clube 
Concórdia, alí, a rua José de 
Alencar. O Clube fundou-se 
para fins recreativos e eis 
que surgiu a secc;áo esportiva 
porque o boliche tomou con
ta de numerosos associados. 

Um prancháo, que consis
te numa faixa de terreno de 
30 centímetros de largo por 
25 metros de fundo, e por on
de urna esfera de madeira. de 
regular tamanho faz percur
so para no fim daquela dis
tancia derrubar nove paus, 
colocados em posic;áo para 
receberem o choque, valendo 
os pontos de acordo com a 
quantidade derubada, sendo 
indispensável que o do cen
tro caia sem o que "nada feí
to", eis o que forma a moda
lidade "bolicheira" que, pra
ticada, desperta torcida, pro
voca entusiasmo e náo deixa 
de produzir magnífico desen
Yolvimento físico. 

E foi o prancháo "concor
diano" que deu maior vida ao 
boliche. unido ao do C. A. 
Campinas, agremiac;áo há já 
muitos anos sob a profícua 
presidencia de Cesar Frazat
to. e que também o pratica
va, porque o aboliu há tem
pos. Unificou entáo a socie
dade, o esporte em aprec;o, 
porque antes que o cultivas
se, já, lá pelos lados da bai
xada do largo de Santa Cruz, 
a rua Major Solon, havia a 
Fábrica de Cerveja dos Ca-

puchinhos, que somente o 
"cicerone" desta nota, e que 
muito camarada foi, conheceu 
como bolichineiro, porque 
ali jogou, e que o cultiva\'a, 
assim como em outras partes 
mais da cidade, pois que era 
muito difundido entre nós. 

F o Concórdia solidificou 
entáo o citado esporte. para 

. ser hoje o único a praticá-lo 
em Campinas, o que faz com 
entusiasmo e gosto. poraue 
PO<>"UÍ urna dupla e carissima 
I''.')ntagem, a única, no inte
r;or do Estado, dentro dos 
moldes conhecidos. 

-oOo-

O Clube Concótdia vinha 
maniendo a prática de boli-

. che e entáo os associa<los re
solveram fundar um Grupo, 
aue recebeu o nome de 
"Sexta-Feira", porque se reu
niam de preferencia no cita
do dia da semana, todos os 
seus praticantes. O dr. Hei
ser e Henrique Kranz foram 
os fundadores. 

O "Sexta" andou de tal 
forma que passou a ser o 
verdadeiro criador de todos 
os demais grupos que ali fa
zem vida, como veremos. 

-oOo-

Veio a seguir o "Fidel", 
que significa alegria, satisfa
c;áo. As quintas-feiras reu
niam-se os seus componen-

tes, depois que ficou funda
da esta "ramificac;áo" do 
Grupo Sexta-Feira, o que foi 
feíto por: José Gauggel, 
Frank Kchn, Martinho Ba-

. de, o saudoso Germano Kohn, 
Willy Muller e outros. 

Foi "terrível" 0 Grupo Fi
del. Jogou em Helvétia, Sáo 
Paulo, Piracicaba e outros e 
ganhou partidas de vulto. De
pois, ficou resolvido acaba
rem com o nome de Fidel e 
passaram a d::!r>ominá-lo Gru
po Quinta-Feira. 

Náo parou o movimento. 
Surgiu depois o ·'Pitoco", Ro
me que pro\·ém de chistes 
da mocidade folgazá e diver
tida, que acharam dar esta 
denominarao ao novo grupo, 
para diferí-lo dos demais. 
As terc;as-feiras é que se reu
nía a sua rapaziada para os 
treinos. E o Grupo Pitoco 
tam.bém náo resistiu a "cor
rente" do Sexta-Feira. Náo 
demorou muito para que 
passase a chamar-se Grupo 
Terc;a-Feira. Pedro Alpreze, 
Jorge Scheneider, Francisco 
Kohn Filho, Sebastiáo Go
mes, W aldemar Hilner e ou
tros foram os "cabec;as". 

Éste "pós as mangas de fa
ra", pois que jogou em Jun
diaí e realizou partidas inter
municipais. 

No "5.0 Grupo, Quinta-fei
ra" "houve coisas" e assim, 
alguns elementos acharam 
melhor "procurar o u t ro s 
cantos". A idéia da fundac;áo 
do "Bandeirantes" surgiu e 
enraizou. Nao demorou mui-

to a aparecer, grac.;as ao tra
balho de : Joáo Batista Gar
gan tini. Valdemar Kohn, 
Aristides Lopes, Izidro Gar
gan tini, Celso Anhert e ou
tros. Treinam também os 
seus componentes as quartas
feiras, pois que o prancháo 
estava ficando superlotado. 
Como já havia o 6.a. o 5.a e 
o 3.a, veio a baila a inovacáo 
do 4.a Feira, eis que o "B~n
deirantes" passa a ter esta 
denominac;áo semanal. 

O elemento feminino, cons
tituído pelas familias dos l:to
lichineiros, também partici
pava dos treinos de boliches 
e entáo ficou bom unir-se 
também a ele a "semana ho
lichineira corcordiana". Foi 
fundado o Grupo Ideal, pe
fas senhoras: Josefina An
tonini, Mercedes Bianco, Ma
ria Salmoiragh, Edith Men
ckel, Edwiges Muller. Vir
ginia Mertz, Cestina Kohn e 
outras mais. Muito "eletri
zante" e dispósto a "passar 
na frente", o "Ideal" chegou 
a jogar em Sáo Paulo numa 
prova do seu progresso. Pas
sou a ter o nome de Grupo 
2.a Feira. 

Faltava o sábado. A senho
ra Edwiges Kohn Muller, d. 
Iraci Guimaráes, Lídia Cas
sano Bueno, Maria Tili, as 
as irmás Haddad, Idalina 
Fiore e outras, resolveram 
fundar o "Primavera" e eis 
que este passou a receber o 
nome de Grupo do Sábado, 
completando-se a "semana 
b,oli chine ira concordiana". 
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NOVAMENTE PEDERNERA! 

Adolfo Pedernera, um dos maio
res futebolistas que a Argentina já te
ve. voltou aos gramados. O -grande 
avante do passado náo retornou as 
atlvidades como futebollsta, pois sua 
ldade já náo permite isso. Pederne
ra agora é técnico, e do selccionacio 
da Colombia! Sua carreira como pre
parador, mostra que será táo brl
lhante como a de jogador, isso por
que Pedernera dirigindo a selec;áo 
colombiana desclassificou o Peru nas 
elimlnatórias para a "VII Jules Rl
met". ---------

GARRINCBA ESCRITOR! 

Imitando Pelé, o pontelro dlreito 
Garrincha também será autor de um 
llvro. O jogador tem se encontrado 
diariamente com um jornalista ca
rloca que está encarregado de escre
ver o futuro "best-seller". O livro 
já está quase pronto e deve passar 
agora por urna revisáo. O livro de 
Garrlncha, ao contrário do de Pelé 
náo narrará sua vida e slm os ato~ 
princlpais da carreira do grande ex
trema. 

O "MO(:O VALDEMAR FIUME 

O Palestra-Itália (hoje Palmelras) 
contratou em 15 de agosto de 1941, 
um jovem mela-dlrelta (sua posic;áo 
no inicio da carrelra) que vlrla a 
se tornar um dos ídolos da "torcida" 
do clube alvi-verde. Era ele Valde
mar Fiume. O grande craque tinha 
naquela época 19 anos de ldade. Di
zia-se - naquele tempo - que Val
demar Flume era urna promessa au
tél}tlca (nao erraram) e que tlnha 
tudo-para--i;utstltulr Canhoto. O ex
craque (agora) era oriundo do C. A. 
Bangu, de nossa várzea. 

JULINHO: 
"A GRANDE REVELA~AO"! 

Jullnho, por seu turno, era consi
derado em 16 de agósto de 1951, por 
um diretor da Portuguesa de Des
portos, com~ a mals grata revela
c;áo do futebol brasilelro do ano. O 
malor jogador da "Lusa" do Ca
nindé em 1951 era Pinga, hoje no 
Vasco da Gama. 

Nlr ... NO GRAMADO! 

O árbitro Tino Cazzan!ga, quan
do apltava um jógo entre as equipes 
de dois clubes amadores da cidade 
Italiana de Seregno passou a ser far
t: me1:.te apupado pelos torcedores, 
lsso porQue sua atuac;áo náo era lá 
grande coisa. Ao encerral' o jógo, o 
julz ao se dirigir ao seu vestiárlo, 
fo! agredido pelos esportlstas ( ?) que 
!nvadiram o gramado. O "referee" 
apanhou tanto dos torcedores que 
até o uniforme fo! arrancado de seu 
corpo. Completamente despido. o juiz 
fol removido a um hospital onde fol 
internado em estado grave! 

VAi BEM A ARGENTINA 

Em qae pese náo corresponder 
atualmente a fama que tem, o fute
bol argentino continúa a ganhar 
adeptos. Prova dlsso é o número de 
clubes que foram registrados em 
em 1960. Nada menos que 103 no
vas agremla<;oes varzeanas ttveram 
seu1' nomes Inscritos nos flchários 
da A.F.A .. 51 desses clubes sl\o de 
Buenos Aires. 

NúMEROS DO FUTEBOL 
CARIOCA 

me realizado por seis clubes. O Flu
minense foi o primeiro campeáo 
(amador). Em 1933 - com o adven
to do profissional!smo, coube ao Ban
gu A. c. sagrar-se campeáo. Ao to
do já foram realizados 55 campeo
natos. O Fluminense é a agremia<;iío 
que mais titules conquistou (16) , se
guido do Flamengo (14), do Vasco 
da Gama (ll), do América (7), Bo
tafogo (6) e do Bangu, Paic;andu e 
Sáo Cristováo (1). Os times do Flu
minense e do América, que abriram 
o certam'? de 1961, já disputaram 
entre si 116 jogos. O "Flu" venceu 
57 prélios, enquanto que os "Diabos 
Rubros" conquistaram 36 vitórlas. O 
número de empates é dEl 23. Nesses 
jogos o tricolor marcou 240 tentos 
e o América 189. 

CONHECA ESSA ... 

O dr. Paulo de Sáo Tlágo, médico 
do C. R. do Flamengo, disse que: 
- "Criticar um árbitro de futebol 
é um direito que se adquire, pelo pre
c;o de um simples lngresso". 

PELI':: ANJO E DEMóNIO 

Edouard Bailby, jornal!sta especia
lizado em política internacional. ou
vlu de urna estudante polonesa. de 
Wroclaw, cldade industrial da Poló
nla, o seguinte comentário: - "Pelé 
é um demonio no campo, mas fora 
é um anjo". 

MUDOU DE OPINIAO 

Em 1958, antes de rumar para a 
Europa, mals precisamente para Ml
láo, onde irta se radicar, o nosso 
Mazzola disse: - "Em 1962, estarel 
de volta. Irei ao Chile de qualquer 
maneira, mesmo como roupeiro, mes
mo como simples tor~edor, mas lrei! 
Em l!l61 - recentemente - Mazzo
la comentou: - "Se fór necessário, 
jogarei pela Itália e contra o Brasi1 
na Copa do Mundo, pols sou futebo
lista e ganho para isso. Náo voltarel 
táo já ao Brasil. pois o que ganho 
em um ano na Jtália, nenhum clu
be brasileiro poderá me pagar em 
tres. "Sáo ... coisas do "esporte-rei" ... 

AINDA MAZZOLA 

Por !alar em Mazzola, Informa
remos a título de curlosidade, que 
o ex-palmeirense paga mensalmen
te pelo aluguel de seu apartamento, 
localizado num dos melhores pontos 
de Miláo, a conslderável soma de Cr$ 
40.000,00. Mazzola, recebe do Milan 
140 mil por mes. 

~---~-----~ TROCA DE "CONFETE" 

Falando de Zagalo, Pepe disse: -
"Zagalo é o pont&-esquerda comple
to. l!!m certas ocasióes é um esplen
dido avante-zagueiro, em outras é 
um pontelro-comandante de ataque. 
Como municiador de vanguarda é 
esplendido. O Brasil teve em Zaga
la - por ocaslác da Copa do Mundo 
- um seu notável defensor". 

Comentandc a figura de Pepe. o 
botafoguens~ falou: - "Para mlm, 
Pepe é o malar pontelro-esquerdo 
que o futebol brasileiro tem nos úl
timos tempos. Possui urna grande 
vantagem sobre miro e os demals ex-
tremas: seu chute potente e preciso! 

O campeonak' carioca é disputado Náo é motivo de desgósto ser reser
desde 1906, sendo o primeiro certa- va de Pepe", 
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PREST1GIO! 

Julinho goza de enorme prestigio 
junte. ao público esportivo da Argen
tina. A famosa revista "El Grafico", 
em seu número 2.172, atendendo a 
!números ped~dos, fez urna reporta
gem com o famoso ponteil'o-direito 
do Palmeiras. Julinho na entrevista 
canta coisas de sua vida e analisa 
de forma notável a má fase por que 
passa o futebol platino. A reporta
gem tem cinco páginas e 6 fotogra
fías do jogador. O titulo é: "Julinho, 
Fut~ol en Todos los Idiomas". 

"DITADOR". DOS BONS? 

O sr. Josi'i Amalfifan! é presiden
te do Club Veles Sarsfield, da Ar
gentina, há mais de 20 anos conse
cutivos. O esportista é por demais 
estimado pelos associados do gremio 
platino, que o apolam incondicional
mente. O sr. Amalfitanl, apesar de 
seus 20 anos de presidencia, é qua
se desconhecido do grande público, 
pois ama o anonimato. 

AZAR t APELIDO ! 
-------·--

Em 1955 jogaram, em Sant!a~o c:to 
Chile, as selec;oes do Peru e jo Equa
cior . Até ai nada de mais. O acon
terimentc que mereceu destaouc ni'~
se prello foi a atuai;áo do zag:ieiro 
equatoriano Gonzabay. Das mais ln
fellzes. O encentro fo! vencido pelo 
P eru por 4 a 2, que teve 2 de nms 
4 gols anotados por Gonzabay 
contra sua próprla meta! 

GOLEIRO PULOU E ... 
AGARROU UJ.\I CACHORRO! 

No ano passado os times do Man
chester e lAO United Fulham realiza
vam urna partida pelo campeonato 
lnglils Um jógo como tantos. Quando 
o encontro atingia 40 minutos em sua 
primeira fase, um cachorro invadiu o 
gramado. O acontecimento teve con
sequénclas cómicas. 40 policials fo
ram mobilizados para "prenderem" 
o Intruso, mas qua!! O cáozlnho deu 
uro tremendo "baile" nos milicianos. 
O campo assumiu ares carnavalescos 
quando os 22 jogadores também pas
saram a perseguir o cáo. Depois de 
um corre-corre danado, o quadrupe
de fol seguro pelo arquelro Tony 
Macedo - que também fo! jogador 
da selec;áo amadora inglésa. O jo
vem deu um "vóo" sensacional. e se
gur~u o "intruse" pelo rabo. Estava 
findo o espetáculo. 

CBINESINHO E PELÉ 

O jornallsta argentino Dante Pan
zeri. ao assistir um jógo da selec;áo 
brasileira, em que Chineslnho atua
va, disse - referindo-se ao craque 
- "ChinesinhCJ es una versión du
plicada de Pelé. Digno de Pelé ... ". 

RACING: 7 VÉZES CAMPEAO 

Nos primelros campeonatos do fu
tebol argentino o clube que possuia 
o melhor quadro era o Racing. O 
clube portenho chegou a conquistar 
7 campeonatos consecutivos. 

F. C. DO PóRTO: 
l.o EM PORTUGAL 

O prlmelro campeonato portugués 
de futebol foi vencido pelo F. C. do 
Pórto. O aconteclmento ocorreu em 
1922. 

O ASTON VILLA 
E O PROFISSIONALISMO 

O clube Inglés, Aston Villa, pro
vocou o advento do proflsslonaismo. 
Em 1888, a d!retorla désse clube dl
vidlu, entre os jogadores de sua equi
pe principal, a arrecadac;áo de um 
jógo que os mesmos tinham ganho. 
Coube a cada craque a soma de 3 
"shilllngs". 

CORINTHIANS, JO 
x FLUJ.\llNENSE, 1 

, O Corlnthlans Inglés, que esteve 
no Brasil no principio deste século, 
jogou contra o time do Fluminense, 
do Rio, e derrotou o quadro trico
lor por 10 a l. O jógo fo! disputado 
em 1910, no mesmo ano em que fol 
fundado o "Campeáo dos Centená
rios". Ressalte-se que o Corinthlans 
paulistano foi fundado em homena
gem ao clube inglés. 

SANTOS El\f 1927 
ERA O TAL .. . 

Em 1927, a llnha ~e ataque do 
Santos F. C. consegum marcar a 
considerável soma de 100 gols. Os 
praianos botaram por terra o recor
de de tento:. que pertencla ao Pau
listano que em 1921 marcou 98. 

O TORCEDOR E A PSICANALIS~ 

Um cidadáo especialista em pslco
lo<?ia de análise (pslcanállse) assim 
com:!ntou as manlfestac;óes as vezes 
anormais que os torcedores tém 
quando asslstem urna partida de fu
teboi: "Os esport!stas agem nos es
tádios de maneira estranha, porque 
se sentem camuflados pelas pessoas 
que os cercam. Todos agem num 
sentido exclusivo (o de "torcedor") 
e se sentem protegidos mutuamente. 
Por lsso é comum se •1er um clda
dáo - quando na vida particular 
resoeitos.; - num campo de futebol 
passar por um verdadelro palhac;o". 

WINTERBOTTON OTIMISTA! 

O sr. Walter Winterbotton, técni
co do selecionado inglés, assim se 
expressou, ao ser Interrogado por um 
repórter, que !he perguntou se con
fiava muna boa campanha dos in
gleses no próximo campeonato mun
dial: - "O selecionado Inglés deve
rá brilhar em Santiago do Chile. 
A experiencia que adquirimos em 
1950, 1954 e 1958 seráo usadas na 
"VII Jules Rlmet". Se o futebol a 
ser empr-Jado no certame fór téc
nico-tátlco. podem os esportlstas fi
car descansados que a Tac;a será 
nossa". 

MAURO FAZENDEIROI 

O zagueiro Mauro - atualmen
te em grande forma - disse que 
deLtro de dais anos abandonará de
finitivamente o futebol. Vai ser fa
zendeiro em Minas Gerals. 

PENSAMENTO 

E, para finalizar, transcrevemos 
aquJ as ralavraio que o sr. Washing
ton Luís - ex-presidente da Re
pública - falecido a poucos anos, 
pronuncio.u, acerca da importáncla 
do esporte na vida de urna Nac;áo. 
Dlsse o saudoso político: - "Tem 
tant1 valor social a crlac;áo de urna 
sociedade esportiva, como a de urna 
escala". 



Recordai~.-viver ... 
• t;"~ .~ .: 

&te esquadrio dea o que falar. Campeio em 1943, partia em 
busca do bi-campeonato, em 1944. Com~u o certame como um 
verdadeiro "fur.u:io", arraza.ndo todo mundo. No entanto, na fase 
decisiva do certa.me, deixou...se superar pelo Palmeiras que também 
fazia excelente campanha e acabou perdendo a conquista do tí
tulo para o alvi-verde. Contudo, tratava-se de uma equipe de va
lores extraordiná.rios que, individual ou coletivamente, durante as 
jogadas de cada partida, deixava a assistencia vibrar de em~o. 
Tanto a pe~a defensiTa eomo a ofensiva eram sólidas e primavam 
pela classe, a van~ especialmente, criou fama em todo o país 
e ainda é lembrada com saudade. No cliche, da esquerda para a 
direita (de pé), Zarzar (falttido há pouco tempo), Rui, Virgilio, 
Piolim, Noronha e Gijo. Apch2dos na mesma ordem, Luhinho, 
Sastre, Leónidas, Remo e Pardal. Esf.a eqnipe sagrou-se vice-cam
peá paulista de 1944 e, em 1945 e (6, com algumas modifiea~s, 

. levantou o título dando autenticos "shows" de fu.teboL 

Sempre que há o tradicional "Choque-Reí", as akn~óes d., ' 
público esportivo bandeirante fundem-se em torno do grande acon
tecimento. Palmeiras x Sao Paulo significa urna das principais 
ocorrencias do futebol paulista desde a primeira vez em que se 
verifieou, há muitos anos. 

O flagrante que ilustramos acima oeorreu a 20 de setembro 
de 1942, no Estádio Municipal do Pacaembu. O sensacional "Cho
que-Rei", pelo segundo turno do Campeonato Paulista daquele ano, 
'apontava o Palmeiras como provável vencedor, merce a grande 
forma que desfrutava a equipe esmeraldina. Realmente, ao final 
do tempo regulamentar, o escore acusou vitória palmeirense, por 
3 a l. - · 

Neste lance, o arqueiro sampaulino Doutor praticou urna das 
mais lindas interven~éíes do cotejo, colocando, com a ponta dos 
dedos, a bola para escanteio. Virgilio e Cláudio observam a a~áo 
do guarda.valas. Depois desse triunfo, o Palmeiras caminhou fir
me para a conquista do título, obtendo-o coro amplos e merecidos 
méritos. 

-
Os ~. upic:..fmeirt.! .os *Wceloi~ t1e 

,,,.,;__,,,. '• Vil• u.in, 4etat feailww 6-~ 
~- flYlllZillo, k estat.. -'"-, ODAJlt lor
- - .lllflÍcl~Bl!I. M ~ ,.,..._, - J.ID a 109, A.....,, Kdáe ie ~ trel. A/le
,__ - • -w:r ,_ ........ ,.,,. • ;.... HGo 
ero dono de grandes rirtudes técnmn, mas jogcmi 
com muito arrójo e decisáo. Era um oportunista por 
excelencia e por essa razáo foi várias vezes ortilheiro 
do time. Defendeu o Santos duronte muito tempo e 
depois, surpreendentemente, passou para outro "gran· 
de": Palmeiras. No a/vi-verde, entretanto, Oda ir náo 
teve a mesma sorte, caindo na obscuridade. Deixou 
o Parque Antártico e ingressou no clube da Moóca. 
T ambém na equipe juventina, Oda ir náo se destacou, 
retornando para Santos onde terminou sua carreira 
como defensor do Ja~quara. Em 1952, Odair chegou 

_a ser convocado para a sele!;áo paufüta, mas per
maneceu na cooo~éio de suplente. Nos dios atuais, 
Odair ainda continua correntio pelos gramados, como 
defensor da equipe de veteranos de Santos e tam· 
bém da selec;áo bandeirante de veteranos. Eí-/o, há 
muitos anos, quando concedía entrevista ao repórter 
Jaime Madeira, hoje nosso companheiro de trabalho. 
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Médio-volonte e meia-de-ligar;éío, N eiriberto reconhece que o exito de sua caf\o N eiriberto Camilo Gallo, 19 anos de idade e um grande sonho pela frente 
reira está na forma de bem controlar o baláo 

.Neiriberto: nova «estrela» 
na constela~ao do Botaf ogo 
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O GARóTO CAMINHA NA óRBITA DA CONSA

G A~AO - TRtS CAMISAS NUM INíCIO DE 
' 

CARREIRA - O PAi TAMBÉM FOI BOM ARQUEl-

RO - SONHO DE 11PIBE11
: JOGAR PELA SOCIEDA

DE ESPORTIVA PALMEIRAS 

' 

Texto de GA<"YINO VIRDES .·. 
Fotos de CESAR , MIY ASAKA .. 

OMO no famoso tango 
gravado por Canaro, 
Neiriberto é um "pi
be" que sonha ser um 

'\ "astro" de futebol. 
No cosme de sua ima-

. gina¡;áo fértil e oti-
mista, o garoto da "escola de 
brótos" de ítalo Bernardi so
nha ver-se diante de gran
des platéias envergando um vis
toso uniforme verde-e-branco: 
o da S. E. Palmeiras. 

No depoimento bem juvenil 
de um craque que nasce, fica 
patenteada a firme conviq;áo 
de quem sabe o que deseja e o 
caminho a trilhar. A firmeza 
no decidir tcm a mesma cor do 
ideal que se persegue. E' tudo 
para os seus cultores, a cons
tante inicial e final de um ob
jetivo, de um destino. Neiriber
to se enquadra perfeitamente 
ao tema de seu sonho. Quer ser 
um "astro'\ no futebol. E, que
rendo com tamanha convic!;áO 
como revela, poderá alcan¡;ar o 
horizonte que vislumbra. Está 
para i:;so rodeado de fatores po
sitivos: e verdor dos anos, o 
despontar de alta categoría e fí
sico privilegiadamente sadio. 
Que o sonho em plena marcha 
se concretize sáo os nossos votos, 
pois foi também com essa -0ri
gem modesta que surgiram no
mes extraordinários paar o fu
tebol, <los quais o exemplo mais 
recente e c¡ílido é Pelé. 

e QUEM É O 1\-H~{:O 

Afinal de cantas, enquanto o 
objetivo permanece "ao lonta
no", cuidemos da realidade e 
tracemos o perfil do mo¡;o-fute
bolista do Botafogo. Seu nome: 
Reiriberto Camilo Gallo, nasci
do em Ribeiráo Freto no día 26 
de agosto de 1942. Seu pai, Bel
miro Gallo foi um dos bons ar
queiros ao tempo do amadoris
mo riberopretano, defendendo 
com galhardia a meta do Pales
tra Itália e do Guarani, ambos 
de Ribeiráo Freto. A título de 
esclarecimento, convém salien
tar que Neiriberto é descenden
te de urna antiga familia de 
craques. Sua mae, D. Dolores 
G allo, é ardente "torcedor a" do 
sucesso do filho. 

e PRIMEIRO UNIFORME 

Saindo das "peladas" nos tor- -
res vermelhos do bairro dos 
Campos Elíseos; Nciriberto ves
tiu como seu primeiro uniforme 
o do Parque Infantil do Bar
.racáo. E;sse time de garotos bu
rilado pacientemente por 'José 
Geraldo de Oliveira, fCz furor 
nos anos de 1954, 1955 e 1956, 
inclusive representando galhar
damente o futebol menor de Ri
beirao Freto em diversas excur
sóes interestaduais. Na posi¡;áo 
de meia-esquerda, Neiriberto 
despertou aten~óes. Em setem
bro de 1958 foi levado para os 
amadores do Comercial F. C., 
onde ficou por urna temporada. 
Da República, pelas máos de 
ítalo Bernardi, foi conduzido 
para o Botafogo. Virou "cobra" 
nos amadores panterinos, sa
grando-se campeáo da cidade 
na. categoria. No calendário do 
ano passado, quando Carlos Vo
lante era técnico, fez o seu "ba
tismo de fago" no time titular, 
jogando em Campinas contra o 
Guarani. A temporada estava 
praticamente no final e Neiri
berto perdeu diante do tempo 
excelente oportunidade para 
ratificar-se entre os titulares. 
Neste ano, foi lago observado 
por Canhotinho, que lhe deu di
versas oportunidades em parti
das amistosas. Jogou com a ca
misa n.o 4 e também como meia 
de liga¡;áo. Em pleno certame, 
Tiri e Antonio Juliáo, laterais 
esquerdos, contundiram-se. Mil
ton Medeiros viu em Neiriberto 
o homem para a improvisa<;áo 
com a n.o 6. O garoto se adaptou 
perfeitamente a nova posigáo e 
"abafou" por completo na noite 
dos 2 a 1 contra o Taubaté. 

e FUTEBOL E DINHEIRO 

E' condi~áo "sine qua" de ta
to futebolista a parte económi
ca. Ela produz os primeiros efei
tos na carreira de Neiriberto. 
Atualmente, percebe vencimen
tos de seis mil cruzeiros men
sais. Dentro em breve, os alga
rismos subirao, nao resta a me
nor dúvida. E no futuro, pode
ráo traduzir-se em milhóes. Os 
cifróes, lógico, estario subordi· 
nados aos progressos íutebolis
ticos de Neiriberto, que é, no 
momento, urna nova "estrela" 
em pleno explendor na conste• 
l a<;áo do Botafogo. 

Encarando a preparai;áo lísica e-. 111uita tli•ipli"", Neiriberto aprimora a cada 
dia o seu esplei.tlHlo estado atlético 
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¿OfltO de 
maria geralda~ 

mae foi consultada so
bre o presente que de
via m receber os treze 

~ anos dos meninos ge-
meos. Talvez urna cal
~ª comprida ou um 

conjunto esporte, porque no Giná
sio eles eram uns dos poucos que 
usavam cal~as curtas. Mas isso 
de cal~a comprida é um estado de 
alma. Quando eles se sentirem 
homem, o menino amolece dentro 
deles, e um franguinho há de can
tar no galinheiro do quintal. En
tao há de sentir a necessidade de 
se cobrir, o adaozinho. Pensou-se 
também num jogo instrutivo sobre 
História Universal. Vovó e Vovó 
que sernpre foram crian~as com os 
filhos, e colecionaram figurinhas 
em álbuns e gastaram tanta chu
va se protegendo 9elo, na sala 
grande colando com grude de tri
go a fauna e a flora do Brasil, nos 
quadradinhos numerados... Vovó 
e Vov6 que depois de terem ficado 
corintianos por sugestao dos fi
lhos, queriam dar urna bola capo
tao. Vovó nao viveria, tao aflita 
por causa dos carros na rua. Mas 

· os gemeos .queriam bola 
mesmo. E ela pretendio 
dar gosto e -regalo aquel as 
vidinhas suas de treze 
anos. 



Pensando friamente, o que 
seria melhor. . . calc;a com
prida ou urna bola. Era pre
ciso admitir que esse pre
sente era alguma ·coisa parti
cularmente importante. Mui
tas vezes eles ganharam cal
c;a comprida. Com dois, cinco, 
oito, dez anos. Mas o senti
do de calc;a comprida entao 
era muito vago, nao ia su
prir urna dificuldade defini
tiva. Nao ia cobrir, ia aque
cer. E as calcinhas curtas é 
que escoravam, os shorts. Bo
las também ganharam tan-. 
tas. Ah, aquela bola azul, que 
além de ser bola, era azul, 
tinha gosto de azul. E quan
do eles usavam camisa azul, 
o azul da bola batia no pei
to deles, eles-azulando ... Po
r ém, se ganhassem nesse 
aniversário bola, teria que 
ser urna bola diferente, urna 
bola intensa, porque era a 
última. Nao é, porque depois 

' iriam aos poucos virar urna 
urna coisa mais triste, que é 
um homem. 

Eles nunca foram muito 
cu· dadosos com nada. Mate
rial escolar, roupas, brinoue
dos. Día 22 de julho ganha
vam brinquedos caros, lin
dos, que enfeitavam de feliz 
a casa toda. J á no día 25 os 
brinquedos estavam mutila
dos, a felicidade quebrada 
rium canto, o dinheiro gas-

. to inutilmente. Inutilmente? 
Mas nao! E o minuto precio
so quanto valeu enquanto 
foi o minuto? Prá que puxar 

. um fio, com medo de rom
per ... o fio vai ficando fini
nho, fininho, e por causa do 
cuidado, nao quebra. Dura 
tantos minutos, mas nao du
ra "aquele" minuto. 

Enquanto eles estavam 
vendo os patrulheiros na T. 
V. alguém lembrou de per
guntar o que gostariam de 
ganhar. Qualquer coisa, res
ponderam que nem anjos, 
pensando no pai que estava 
copstruindo a casa da Rua 
Samambaia, nos avós que es
tavam pagando taxa de as
falto, imposto rural do siti
nho ... Nessa hora todos qui
seram dar tudo prá eles, e a 
tia pensou vender a máqui
na e mandar-fazer um pre
sente feíto de encomenda 
para .anjos. Mas no fundo ela 
sabia que o presente melhor 
é aqueie que nao se tem; nao 
se pode, nao se toca, nao se 
quebra pelo desencanto. 

Qualquer coisa . . . todos 
aceitaram a sugestao como 
horizonte amplo. . . qualquer 
coisa. Día 22, todos dariam 
um presente, dentro desse li
mite possível de qualquer 
coisa, que eles marcaram. Os 
gemeos aproveitaram imun
dos os últimos dias de férias. 

Levantavam mais tarde e 
brincavam sem juízo até dez 
da noite, quando tomavam 
banho e iam pedir doce prá 
Vovo, encostar a cabec;a no 
colo de V ovó, esperar o sa
no que vinha cansado. 

Día 22 amanheceram mais 
sérios, molinhos e tocados, 
prontos prá receber os bei
jos da família. O que será 
que iam ganhar, heim, pen
savam um para o outro, os 
geminhos. Treze anos, heim, 
que chato. Eu quería acho 
que é bola mesmo. Eu tam
bém quería acho que é isso. 

O poi trouxe calc;a com
prida, urna prá cada um, vá
rias camisas esporte decote 
canoa, e calc;6es internos, 
desses de usar sob a calc;a. 
A família reunida exigiu 
que eles pagassem o tributo 
dos presentes recebidos, e se 
vestissem com tudo que ga- · 
nharam. Primeiro tiraram 
tüda a roupa e ficaram nu
zinhos, na frente de todos, o 
que provava que as calc;as 
compridas eram precoces, e 
depois puseram o calc;ao in
terno. Depois, meias. Depois 
camisa decote canoa, depois 
sapatos, depois aquilo que 
era a marca da capitulac;ao, 
da concordancia com o absur
do do tempo. . . calc;a com
prida. Eles se olharam, um, 
-espelho do outro, e se acha.., 
ram um pouco ridículos, de. 

... 
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repente crescidos, confusos, 
bonitos, imortais. Estavam 
de pé com urna atitude, e .se 
nao tomassem cuidado, ªº 
sentarem levantariam a ' cal
c;a na altura da meia, prá nao 
perder o vinco. . . Mas daí 
seria m irremedia.velmen
te homens. Alguém lembrou 
de acender dois· cigarros e 
oferecer. Eles riram, fantás
ticos, aclíando a família ex
traordinariamente querida, e 
sentiram que seriam mais 
ainda meninos. 

Quando terminou o patru
lheiro na T.V., eles já. nao 
eram abjeto de curiosidade, 
e estavam sendo aceitos co
mo coisa antiga e esper~da, 
apesar de nenhum frango 
ter cantado pela primeira 
vez no quintal. 

Deixaram a sala andando 
com passos novos, desacostu
mados, sentindo os pés mui
to longe do resto. Vovó cha
mou num canto e deu. Ah ... 
bola, Vózinha! Agarraram a 
bola e nao forarri. correndo, 
mas andando o seu passo ini
cial, para a rua. Enfrentar os 
outros menino~ de calc;a cur
ta que olhariam prá eles com 
respeito da mudanc;a brusca, 
e enfrentar os rapazinhos de 
calc;as compridas como as 
deles, e esses eram os mais 
temidos. Precisavam fazer 
de co'nta que n~~-e~tav.am li

. gando. Mas só agora; irn. rua, 

longe da familia, tinham 
vontade de estar homem. 

Puseram a bola no chao e 
ficaram olhando pasmados. 
A menina vizinha passou, 
riu deles. . . a menina que 
era de idade igual a deles. 
Urna inimiga que .passou, e 
inda ontem de tarde brinca
vam na rua, tao amigos, to
dos iguais, sem diferenc;a de 
sáia e calc;a. Detestaratn a 
mulher. 

Um deles chutou a bola. O 
outro foi receber, se anteci
pando. Colocaram dois tijo
los e um foi ser goleiro. Ou
tros meninos foram chegan
do, e o de oito anos riu, des
dentado, feliz, vendo passar 
o perigo do homem, sem res
pei to pelos dois, outra vez 
xingando, empurrando. Que 
sorte! Eles náo mudaram-..• . 
foi só um susto. 

Hora de .dormir, tiraram a 
calc;a comprida, e aquel~ 
coisa que aehavam a maior 
indecencia da vida. . . o cal
c;ao intérno. Vestiram pija
ma, jogaram longe a calc;a 
comprida, expulsaram coro 
forc;a o homem que tinha 
ameac;ado tomar conta deles. 
Dormiram meninos e descui
dados, com a bola prometen
do muito para o outro dia, a 
bola no chao do quarto de 
meninos, urna coisa linda, e 
eles sendo meninos com 
fOrc;a . 



INTONINHO 
TROCOU 
O COMERCIAL 
DI CIPITIL· 
PELO 
DO INTERIOR 

"" ~ · Texto. de G. VIRDES e J. BARRETO : . 
. ,- - ,.,;~, . ,. . . 

fotos: de PAULO . MIYASAKA _ 

Ao IQdO dos tubos de oxigénio, Antoninho mostra a ló~a tle seus pulmóes e o 
seu físico avantajado. SOS para os canhotos dos times adversários. ·~. 
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Nos vestiários, Antoninho póe "firmeza nos pés". Náo descuida de nenhum de
ta/he. Da boa estabilidade depende também o bom comportamento em campo 

QUEM DEVIA SUBSTITUIR ESNéL COMO 11VO .. 
LANTE11

1 ESTABILIZOU-SE N.A LATERAL-DIREl
TA - PRETENDE JOGAR MAIS CINCO ANOS 

O INTERIOR E A SELE(;ÁO 11CANARINHA11 

t.if OME: António Riz
zeto Neto 
Idade: 25 anos 
Local de nasci

mento: S. Paulo 
Primeiro e 1 u b e : 

S. E. Palmeiras, 
(infantil), em 1952 · 

Feíta esta rápida cortina bio
gráfica, passemos a falar de um 
atleta que trocou de camisa, mas 
que ficou com o mesmo nome de 
clube: Comercral. O "éxodo" pa
ra o interior ocorreu em 1960. 
Antes disso, foi sempre metro
politano: no juvenil da Portu
guesa d e Desportos, (1954-55) e 
no time do capitáo Oberdá De 
Nicola, de 56 a 60. Na "Metró
pole de Anchieta'', o seu Comer
cial era alvi-rubro. Em Ribei
xao Préto, o vermelho passou a 
ser preto, mas as qualidades do 
craque permaneceram inalte
radas. 

Antoninho desembarcou na 
"Metrópole do Nordeste Paulis
ta", via Zezé Procópio, para ser 
médio de apOio. Esnél havia re
tornado a Ponte Preta, de Cam
pinas. Carecia o "Leáo" de um 
substituto plenamente a altura. 
Na campanha amistosa, com o 4 
as costas, Antoninho deu canta 
do recado. Zezé Procópio tinha 
um problema para resolver na 
retaguarda: a lateral - direita. 
Pensou em Antoninho. Do pen
samento a a9áo a coisa foi m:uito 
rápida. E Antoninho, que impóe 
respeito tanto pelo porte atlético 
como pela categor ía, sossegou in
teiramente o grande "astro" da 
"Copa do Mundo" de 1938. Hoje, 

é o titular absoluto da pos19ao, 
formando com Japones, Hélio e 
Piter um respeitável quar.teto 
defensivo, um quarteto que nao 
"brinca em servi90". O compor
tamento désses homens, com o 
notável Cabe9áo garantindo as 
coisas debaixo dos tres páus, pro
porciona espléndida estabilidade 
ao sistema defensivo do alvi-ne
gro, hoje apontado como um dos 
melhores do atual certame. 

Quem apar.eceu na "Repúbli
ca" parece ser "volante", estabi
lizou-se como lateral-direito, ini
ciando urna nova e vigorosa fase 
na sua carreira de futebolista. 

e GANHOU DA S. E. 
PALMEIRAS 

No seu "diário", os maiares re
gistros evocam o quatrienio no 
Comercial da metrópole. Nele, 
em carácteres bem visíveis, a 
maior emo9áo: vitória sobre a s. 
E. Palmeiras, (3 a 1), no Parque 
Antártica, em 1958. Outras ano
ta9óes se acham feitas, boas e 
más, que Antoninho recorda en
tre alegre e triste, sem envaide
cer-se ou lamentar-se, pois sabe 
que a carreira de um futebolista 
é isso mesmo. 

e 25 MIL MENSAIS 

Antoninho é um dos profissio. 
nais mais bem p agos pelo Co. 
mercial. Por mes, na fOlha de 
pagamento, está registrado com 
25 mil cruzeiros. Vale o que 
r ecebe, pois trabalha acertada. 
mente para fazer jús a "grana", 

.. 



suando a camisa e agindo com 
muita corre9áo na defesa do 
"Leáo do Norte". 

Declara-se inteiramente satis
í eito no clube de Mário Ricci e 
Cid Salomáo. Ao vencer o con
trato ,irá "parlamentar" para a 
r eforma , que dependerá, - como 
diz - mais dos seus dirigentes 
dp que dele próprio . . . 

. 
l ) l 

·1 

r 
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•• -<·r•rlllii·•·¡ii'<f-.,.;..~--"'·~> 

e MAIS CINCO ANOS 

Para Antoninho, mais cinco 
anos pelos verdes gramados é o 
que almeja. Te~ condi9óes para 
suportar o tempo, pois está fisi
camente bem e evolui tecnica
mente. Até lá, ajuizado como se 
revela, terá. feito o "pé de meia" . 

Quando deixar as quatro linhas 
do campo e a bola, cuidará de 
outras atividades, dedicando-se 
ao comércio, confprme é sua in
clina9áo. 

e SELE(JÁO NACIONAL 

Quanto a sele9ao n acional, jul
ga Antoninho que o ~'bi" depen-

de apeñas de urna . "réplica" a 
prepara9áo de 58. Entende, toda
via, que os responsáveis devem 
lan9ar suas vistas para o inte
rior, pois existem craques em 
plena evolu9áo e dotado de ere-

, denciais para téstes no time "ca
narinho:'. É urna sugestáo para 
Aimoré Moreira resolver. , • 

tste é ºAntónio Ri.z.zeto Neto (Antoninho), que tem"um lugar ao sol" na l'b~l:trdH'<tfó'VéOWJe~ tRPf 



Tiao tem perfeito contróle ele bola.', Apesar ela ielade ( 42 anos) aincla é craque. 

No intervalo ele um jogo, Tiáo fuz exibi!;áO, controlanelo a pelota com a testa 
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QUANDO O AMÉRICA DE PINH~IROS JOGA 
TIÁO DÁ 11SHOW11 

OS 110LHEIROS11 ENTUSIASMAM-SE ... ATÉ 
A PROVA DE IDENTIO-ADE ' 

EX-PROFISSIONAL DO COMERCIAL F. C. 
{CAPITAL) E AMÉRICA {RIO PR~TO) 

~=~::o=~; 
Av. Rebour,;as, tem a 
sua aten~ ''oltada 
para um campo de fu
tebol, onde um criou
lo, baixinho e fra.nzi-

. no, ná-0 aparentando 
muita idaele, faz diabruras com a 
pelota. "Ali está um novo Pelé!" -
dizem a.Jguns. A ate~áo geral é 
voltada para o crioulo, que ao apli
car fintas estont.eantes, passes espe
taculares, ou ainda, demonstrando 
um perfeito dominio de bola, é alvo 
dos mais calorosos aplausos. 

A ind~íí.o é geral: Como é que 
ésse "sací", at.é hoje nao fol apro
veitado pelas nossa.s equipes profis
sionais? 

Onde $áo ~ diret01:es dos gran
des clubes, que preferem gastar rni
lhóes, com elemenros nem sempre 
vindo a justüi.c.ar a sua contra~? 

Essas, e mais umas dezenas de 
perguntas, sáo feitas por aquéles, que 
pela primeíra vez tem a oportunida
de de vé-Jo em al;áo. 

Entretanto, tudo tem a sua razáo 
de ser, e se Tiáo nao está enver
gando a camisa de uro Sáo Paulo, 
de um Palm.eiras, de um Santos ou 
de um Coriothians é porque motivos 
alheios a sua vontade náo o per
mitem. 

Sim, porque to.das essas perguntas, 
!icam no ar, até que alguém que já 
o conhece diz a sua idade, pa.s¡¡ando 
os desconhecidos a admirá-lo mais 
alnda. Como é pos.si.ve!, que com f2 
a.nos alguéD:. possa correr e pular 
dessa forma. 

Realmente, é uma coisa extraor
dinárla ! 

e "OLBEIROS" 

Terminando o jógo, náo raro, 
•olheiros·· de clubes profissíonais 
que como .nós souberam da existen
cia de Tiáo, ficam pasmados ao 
constatarem a realidade, ou seja os 
seus 42 anos. 

Sim, porque os que nao o sabem, 
chegam após o término do j()go a 

cercaelo por torceáores 

convid~-lo para uro teste em S"US 
gremios. 

A resposta é sempre esta: - ''O 
senhor me desculpe, mas náo é po.s
sível. 

Ná.o deu ccrto há 22 anos atrás 
e muito m.cnos dará. agora". - Náo 
entendo, diz o "olheiro". 

• Tiáo esclarece com sua pro''ª de 
identidade, e ao exibi-la acaba cam 
o sonho daquele que queri.a vé-lo 
em defesa de seu clube. 

e EX-PROFISSIONAL 

Sebastiáo Florentino Gon.calves. o 
Tiáo, de Pinheiros, já foi profissio
nal defendendo as equipes do Co
mercial (Capital) e América (Rio 
Prero). Ná.o deu sorte, poderáo os 
senbores pensar, entretanto, é o pró
prio Tiáo quem confessa: - "Faltou
me juíw naquela época, e amparo 
dos dir.igente-s. O que se vai faur" . 

A vida é ass!m mesmo, para com
pensar tenho aqui no América de 
Pinheiros, as alegrias que náo pude 
ter no América de Rio Prét-0. 

e UM "1DOLOº' EM PV.'11ElltOS 

Tiá.o, ou "Tio", como alguns o cha
mi:.m. é um verdadeiro "ídolo"' em 
PiDheíros. 

Esaa é a razáo, 4e sentir-se bem 
a vontade e entusiasmado em de
fender o clube do sr. Odilon Braga 
Moreira, a maior potencia varzeana 
daquéle populoso bairro. 

Felizmente, para o futebol do Bra
sil, tanto jogadores, como dirigen
tes evoluiram sobremaneira, nes."l!S 
últl.mos 15 a.nos. 

Asliim, eVitaram que a história de 
Tiio. fósee repetida pelos Pelés, Chi
nesinhos, Gilmares, etc ... 
~. caros leitores, é Tiáo, o "sa

cr· da vá.= da zona oeste de nos
sa Capital, o homem que empolga 
a todos os moradores daquela regiúo 
e adjacéncias, quer pela sua idade, 
quer pelo seu futebol bonito e prá
tico, ou ainda pela sua forma de 
agir com os companheiros e a.dver
sários. 
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MINEIRO (DE S.AO LOURENCO} BRILHA NA 
ESPORTIVA DE GUARATINGUETÁ 

ESTUDANTE DO CURSO CIENTíFICO DO 
INSTITUTO DE EDUCA~ÁO DE GUARATIN
GUETÁ É "COBRA" NA MATEMÁTICA E 
QUER SER ENGENHEIRO NO FUTURO 

ITALIANO GOST A DE 
ANGELA MARIA E 

DESCENDENTE DE 
MACARRA.O, É FA. DE 
NELSON GONCALVES 

DITINHO TEM 24 ANOS E MUITO FUTEBOL 
PELA FRENTE 

~ ENEDITO Goo"I'~ Sru>· 

j 
ches é o filho "cai;ula" 
da familia Sanches, da 
cldade mineira de Sáo 
Sao Lourem;o. Cresceu 
no futebol e atualmen-
te consagra-se no elen
co d~ Esportiva de Gua

ratinguetá numa das grandes reve
lac;óes <ia hinterlandla, dent1·0 de 
um campeonato difícil e emocionan
te, onde os "pequenos" tornam-se 
"grandes" e éstes tém de se tornar 
"gigantes" para vencer os obstáculos 
que surgem em cada ponto da va13ta 
terra paullsta. 

e DITINHO: NOME DE GUERRA 

Benedito Gom;alves Sanches é co
nhecido no mundo do futebol como 
Ditinho. Pequeno de físico, mas, 
multo grande no futebol, o craque 
tem sua história ligada a tres clu
bes: E. c. Sáo Lourenco. A. Portu
guesa de Desportos e A. E. Gua
ratlnguetá. Iniciou sua carreira na
quela equipe mineira, na bela Sáo 
Lourcn<;o onde nasceu em 8 de agos
to de 1937, atuando no quadro de 
infantls, juveni$ e amadores, donde 
partiu para o "estrelato", com s11a 
contratai;áo, em 1958, pela Portugue
sa de Desportos. Na "lusa" Ditinho 
teve sua grande chance, atuando 
em várlas partidas do Tornelo "Rio
Sáo Paulo", em 1959. Todavla nem 
sempre se consegue o almejado e o 
craque náo venceu. 

Delxando a Portuguesa de Despor
tos velo o interésse da Esportiva, que 
foi buscá-lo em Sáo Lourenco. na 
casa dos pals. Na "alvl-rubra" de 
3uaratinguetá, Ditlnho vlu sua es
tréla brllhar novamente. E de par• 
tida par.i. partida la melhorando, 
chegando a constituir-se numa das 
grandes figuras da equipe que le
vantou brllhantemente o campeonato 
de acesso. 

• "COBRA" NA MATEMATICA 

Dit!nho é estudante do 2.o ano 
clentlfico no Instituto de Educai;áo 
"Conselhelro Rodrigues Alves", de 
Guaratinguetá. Aplicado nos estudos 
tem para o futuro amblcóes mais 
longas, com uma seta dirigida para 
a engenharia. 

- "Pretendo estudar engenharla, 
fala o craque". 

.- Vocé é bom em ma\emática?, 
pergunta o repórter. 

• 

No dominio da utedonda" Diti
nha é craque. Faz malabarismo, 
dando o fecho de ouro para 
suos jogadas que mo"em sem
pre no tundo das redes odver-

sárias 

Ditinho nao foi feno para a cerca. Suo estrela brilha na Esportiva de Guotatit>
guetá e o jovem é titular absoluto no ataque do "ca!;ula" 

- "Bem, nao sou dos plores. Gos
to de matemática e recebo o melhor 
estímulo de meu mestre na matéria, 
o prof. Leónidas de Castro China. 
Consigo boas notas, o que me faz 
crér ser um bom aluno". 

- E o futebol? 
- "Ao futebol tenha urna adora-

i;áo especial. Pratico-o desde meni
no e já faz parte, depols de tantos 
anos, de minha vida. Quero conti
nuar melhorando e quem sabe, um 
dla, vestir a camisa da Sele9áo Pau
llsta. Isto seria, como é natural, urna 
satlsfai;áo e concretlza<;áo de m!nha 
grande ambicáo como futebolista" 

e TÍTULOS DO CRAQUE 

seus momentos de incompreensltt>, 
mas como futebollstas compreende· 
mos lsso .Todos nós queremos ven
cer. Esta mesma torcida reconhece 
nossos esforcos e nunca mede aplau
sos quando de urna boa jogada. E' 
o bastante!". 

e DESCENDE DE ITALIANO 

- "Parece mentira, mas, apesar 
do Sanches, sou descendente de ita
lianos. E como tal, gosto de uma 
boa macarronada, urna lazanha ao 
forno ou um prato onde prepoñaere 
a massa. Gosto de cinema e na épo
ca da política "grossa", de ouvir co
micios e meditar depols sóbre as 
verdades, as mentiras e o tanto da 

- "'Fui tetra-campeáo regional pe- demagogia com que os políticos se 
la equipe do E. C. Sáo Loureni;o, d!rlgem ao povo. :E:sses poutlcos .•• 
clube onde atuel juntamente com Mas a Política tem de ser aceita, 
Jair Pinto e Vllela, hoje vlncu!ados como uma das necessldades da dea Portuguesa de Desportos. Na Es- mocrr.cta". 
portlva sagrel-me campeáo da Di- _ Gosta de música? 
vlsáo de Acesso. Fol esta conquista a _ '"Muito 1 Gosto de samba e da 
malor emoi;áo no futebol. Basta di-
zer que sai chorando do gramado música para danca e adoro pratl· 
quando, vencendo 0 quadro do XV car, quando o futebol permite. Sou 
de Novembro, de Jaú, senti sabre fá especial de Angela Maria, Nel
nossas cabe!;as aquela quant!dade de son Gon9alves e também de Miltl• 
serpentinas coloridas, com que a nho e sua música "bossa nova". 
torcida saudava a grande vltórla do - Que acha da Esportiva neste 
campeonato. Talvez tenba novas certame? 
emoi;óes, mas aquela ficará sempre - "Ternos grandes possibllfdades 
na memórla, mesmo com o passar de fazer boa figura. O quadro está 
dos anos e o aparecimento de novas bem preparado, ternos bom elenco e 
sensacóes". disposicáo para a luta n~o nos tal• 

- Satlsfeito no clube, Dlt!nho? tará para dar boa colocai;áo a equl• 
- "Claro. Multo satlsfelto! En· pe, que é o natural desejo de todos 

contro na Esportiva ambiente exce- os que vestimos a cat:Uisa e torcemos 
lente, técnico compreensivo e dire- pela Assoclacáo Esportiva de Guara
torla cem por cento. A torcida tem t!nguetá". 
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1 "O PONTEtRO SANTISTA TEM UMA VERDADEIRA "BOMBA" NOS PÉS11 

2 NÁO EXISTE O CHAMADO ufRAMGO" PARA O GOLEIRO DO XV DE PIRACICABA 

3 "POY É O MAIOR QUE JÁ VI EM A~Oº 

4 UMA GRANDE DEFESA E \JM APRIDO 

Opiniio ele Orla ne/o: 

<<Pepe , . . 
e a ma1or 
chutador 

do futebol 
paulista» 
Texto e fotos de LllDOVICO DA.•SJLVA. 

'-. . ' .· .. --

® 
goleiro Orlando, do XV de Novembro, é verda
deira "prata da casa" . Deu seus primeiros passos 

,.,', no futebol defendendo as equipes amadoras pira-
v- cicabanas, para alcarn;ar projec;ao no conjunto 

profissional do "Nho Quim", onde tem se desta
cado sobremaneira, podendo ser apontado como 

um dos grandes goleiros interioranos, brilhando na Divi
sáo Especial da Federac;ao Paulista de Futebol. É um dos 
muitos valóres revelados pelo celeiro inesgotável que é a 
várzea piracicabana. Jovem ainda, t em muitos anos pela 
frente para alcanc;ar sua consagrac;áo definitiva no esporte 
das multidóes. 

e COME(:OU ·COM CARDINALLI E WILSON BAURU 

Fizemos urna série de perguntas a Orlando, que nos 
atendeu gentilmente, dissecando sua vida futeboHstica e 
dizendo algumas curiosidades que vao a atenc;áo dos amá
veis leitores de A GAZETA ESPORTIVA ILUSTRADA. 

- Em que clube iniciou no futebol? 
- "No juvenil Vasco da Qama, de Piracicaba. Aliás, 

nesse juvenil comec;aram tambéro meu atual companheiro 
Cardinalli e Wilson Bauru, hoje defendendo o Taubaté . 
Depois integrei as equipes do Uniao Porto F. C., Jaraguá 
F. C. e A. A. Vila Boies". 

- Qual o maior chutador que teve pela frente? 
- "Foi Pepe, esse extraordinário ponteiro esquerdo do 

Santos F. C .. Tero urna verdadeira "bomba" nos pés". 
- Qual a maior defesa que já praticou? 
- "Foi contra a Portuguesa de Desportos, no último 

jógo disputado ero Piracicaba. A partida chegava ao seu 
final e Ociroar rumou célere para a minha meta, largando 

Orlando tem sido um vafor áestacaáo áo XV áe Novembro. Suas atuacóes tém uro "tijolo quente". Náo lhe dei oportunidade para atingir 
revelado tOda a .óua condi!;éío de um das melhores valores interioran'as .o objetivo e acredito que tenha sido a minha maior defesa". 
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- Existe o chamado "frango" do goleiro? 
- "Nao. O que existe é uma falha, mas nunca um 

"frango". Um "pique" da bola pode enganar qualquer golei
ro. Uma indecisao da defesa pode também determinar um 
gol e daí o goleiro também se perde na jogada. Para mim, 
nao existe o "frango" que costumam dizer quando da mar
cas;ao de um tento que possam considerar defensável". 

- Cite o maior goleiro que já viu em as;ao. 
- "Poy, do Sao Paulo. Realmente, é um dos maiores 

goleiros do futebol paulista". 
- Os grandes jogos mexem com seus nervos? 
- "Nao. Encaro todos os compromissos do meu clube 

normalmente. Para mim, sao todos iguais". 
- Considera-se culpado de alguma derrota do XV de 

Novembro? 
- "Até o momento nao. Acredito que nenhum atleta 

entra em campo para perder. A derrota e a vitória sáo 
normais em urna competi<;ao esportiva". 

- Quem mais o ajudou no futebol? 
- "Foi Aureo (falecido), ex-defensor do XV de No-

vembro, que mais me incentivou. Nao posso deixar de ci
tar também o nome de Francisco Sarno, que dirigiu tec
nicamente o "Nhó Quim" em 1960. Durante todo o tempo 
em que permaneceu em Piracicaba, Chico Sarno muito me 
incentivou, dando-me conselhos dos mais úteis". 

- Como passa as vésperas dos jogos? 
- "Sempre um jógo preocupa a todos. Também fico 

um pouco preocupado, principalmente, quando dos jogos 
oficiais, quando entram em disputa os dois preciosos pontos". 

- Voce se benze antes de entrar em campo? 
- "Nao. Procuro fazer minhas oras;oes antes de en-

trar em campo, nos momentos que precedem os jogos". 
Qual o seu apelido entre seus companheiros? 

- "Dez para as duas". 

--0--

t::sse é António Orlando da Costa, seguro goleiro do XV 
de Novembro, de Piracicaba, em urna reportagem diferente. 

Para o goleiro, tem dessas coisas. De vez em quando é preciso dobrar a espinha 
e apanhar a bola no fundo das redes, impubo:iada p-:!fo5 a!lvrcsários 

Orlando é "prata da casa". Come!;OU no futebol menor piracicabano e conseguiu, 
gra~as as suas qualidades, chegar a titular do XV de Novembro, como profissional 
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No caminho do céu - pico de Gasherlm.Lm. a 7.980 metros 
de altitude - um ótimo lugar para estar sentado e pensaT. 
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ARQUIVO 
FOTOCi 
DESPORTIVO 

Texto de WILLIAM TOQUEVlLLE 

__,,;' .A.O há nada que 

~
. ilustre m.e 1 h o r 

como as foto:;, as 
quais · sem.pre re
trocedem no tem-
po a recordar-nos 

os fatas passados e, a sua 
e"Volwffeo, voltamos aos tem
pos ~ adquirindo por es
se meio um tom de nova 
realidade. Elas-- nos demons
tram. por outro il.ado, a evo
lu<;á.o das coisas. personagens 
de m.~~ora. glórias passadas 
e insuces:;os de outras mani
festac;;oes da atividade d o Ho
m em , em sua incessante ca
m inhada e lu ta pela fama. 
Desta maneira, e como de
monstrayao certa do que 

· acabamos de manifestar, es
táo aquí as fotos de um "mul
tiplano'', engenho prod uzi
do pela al ucinante paixáo 
do H omem na conqu;sta do 
esp ac,:o ; quem ªº ve-las pode 
ao m esmo tempo m ostra-lhe 
H omem neste setor. 

O Duq11e de Aosta. prelen
dente ao trono da Itália. em 
caso de rnudan~a de se1t sis
tema político. faz paralela. 
no ginásio do Instituto dt> 
Dereche. No esparte toclo;; 

sáo igllais. 

náo encontrar interesse, mas 
quanto evoluiu a mente do 

A fantástica visao do "Aerostave", nave construída pelo en
genheiro italiano BerteLli, de Bréscia. Subitt até uma altu
ra de quim:e metros. Isto ocorreu em 1906. em Roma 



Está também recolhida, por u'a 
máquina fotográfica, a fantástica foto 
da Aerostave, que fóra experimentada 
no ano de 1906, cuja figura assemelha
se a um veleiro em pleno ar, dada suas 
estruturas de velas, que serviram para 
aprisionar o ar, e que desta maneira le
\·antaram-na por alguns instantes. Su
biu a urna altura de quinze metros. A 
ninguém escapa que nestas manifesta
c;óes há um espírito de empreendimen
to, um sentido de esfCm;o científico ilº 
par do esportivo, por tudo que ele tem 
de compreensível - caráter, audácia, 
fortaleza. Tempos mais contemporaneos 
nos trazem, pelo mesmo meio, urna mo
dalidade desportiva ainda mais dentro 
do campo eminentemente da destreza, 
arte ou habilidade, como é o jogo tra
dicional dos chineses denominado de 
os "'múltiplos arcos", que é a maneira 
de poder fazer uso simultaneo de elos, 
em númerÜ'de tres, e cuja aceitac;áo po
pular é apaixonada, apcsar de ser o chi
nes um povo milenar. Da mesma ma
neira aí está (e quem esqueceu ?) a "es
quadra" italiana amadora, vencedora 
da O..impíada de 1936 em Berlim do 
campeonato de futebol. Na foto ve-se a 
equipe saindo no "stadium" de Berlim, 
naquela ocasiáo em que Yencendo, ero 
dramática luta, aos austríacos, por 2 a 1, 
sagrara-se campeá olímpica de urna 
modalidade t'!Sportiva que cada dia se 
ia tornando mais apaixonante no mun
do; chegando até nós que demonstra
mos ser mestres no manejo da bola, 
conquistando, assim, o campeonato 
mundial de 1958, com retumbante 
sucesso. 

E quem é esse atleta fazendo exer
cício nas paralelas? Pois é, nem mais 
nem menos, o Duque de Aosta, que po
de ser, em caso eventual, o pretenden
te ao trono de seu país, se houver mu
darn;a de regime. O Duque está no 
Instituto de Direito das Filipinas, e é 
um apaixonado pelo esparte como 
qualquer outro, pois o esporte, se quei
i-a ou nao aceitar, é urna das manifes-

tagoes mais democráticas do mundo, e 
onde náo há classes nem distincáo al
guma que náo seja as condic;óes 'de ca
da um, sendo também urna escola de 
civismo. E que me dizem do lugar es
colhido pelo famoso alpinista austría
co Dyhreníurth para meditar um pou
co? ve-se que é um homem que ama 
a solidáo, e que para náo ser importu
nado' se eleva em imaginac;ao e em al
tura; nesta foto está a caminho do 
Gasherbrum, cuja elevac;áo alcanc;a a 
modesta cifra de 7.980 metros, e a qual 
alcanc;ou. Fatos que nos fazem pensar 
muitas coisas, nao é mesmo? E que, 
grac;as· aos arquivos, hoje podemos 
comentar. 

A equipe italiana, vencedora do tor
neio de futebol olímpico de 1936, ao 
entrar em campo por ocasitio do jO
go final, quando venceu a Á ustria, 

pel~ contagem de dois a um. 

Miiltiplano, precursor da aviagáo. Entretanto, nao chegou a voar .. 
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30 MILHóES CONSTRUIRAO NOVA SEDE 
NO GRAJAú T. C. AS GERA~i>ES APRENDEM 
A COMPETIR - A BELEZA, A SIMPATIA, O 
ESPORTE, UM BAIRRO E UM .CLUBE - TíTULOS 

E PERSPECTIVAS 

-'. .-{;J"exto·~:·clé · JOSÉ ·. GUlóX FILHo .. ··,. 
. ·~: ::F~~; ·:d~(CÁUBY·:.'sil.l..Es ~·. ~.' ~ . . . :0 UAS quadras de ténis, um ginásio, urna quadrn 

j 
externa de volibol, urna piscina de 25 metros, 
piscina menor para crianc;;as, saláo de festas, de
partamentos de xadrez, tenis de mesa, futebol 
de saláo, tenis, basquetebol, volibol e de vete. 
ranos, e ainda um corpo de "ballet". Esta lista 

-é um "pouco" do Grajaú Tenis Clube. Fica na Guanabara, 
identificado como UJll bairro simpático, que náo só os cario
cas conhecem. Grajaú faz parte da vida do Rio de Janeiro 
e o Grajaú Tenis Clube é a jóia do bairro, há 36 anos. O 
Grajaú T. C. vai completar esta idade a 5 de setembro pr<). 
ximo. 
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SALA DOS TROFÉUS - "Cultivamos o verdadeiro amadorismo. E por isso fufamos 
com l[IUita dificufdade. As nossas equipes tém ganho muitos troféus". Quem la/a 
ao repórter de A GAZET A ESPORTIV A ILUSTRADA é o diretor gerof de Espor· 
tes do Grajoú, Airton Rangel, aa fado do veterano grajauense Pedro Dutro Nunes. 

30 MILHóES: NOVA SEDE - Fundado o 5 de setembro de 1925, o Grajaú está 
funcionando com esta fachada, das mais simpáticas. Agora, os mentores ·do clu
be azul e branca estéio com planos par.a fazer nova sede, com 4 pavimentos, on
de alojaréio todos os departamentos do e/u.be. As ob!as, que come~aréio ainda éste 

ano, estéio or~adas em 30 mifhoes de cruzeiros. 

e 30 MILHóES, NOVA SEDE 

Apcsar daquela respeitável lis
ta com que iniciamos está repor
tagem, os homens do Grajaú 
T. C. náo querem ver o gremio 
parar. Já váo come~ar urna nova 
etapa, precisamente em setem
bro, quando o clube vai aniver
sariar. Na data da funda~áo, se
rá lan~ada a pedra fundamental 
da nova sede, que representará 
um investimento de 30 milhóes 
de cruzeiros. Serao quatro pavi
mentos para receber, com maior 
confOrto, cinco mil sócios e suas 
famílias e convidados. Dos cin
co mil associados, dois mil sáo 
da categoria de proprietários. O 
título está na casa dos 70 mil 
cruzeiros. Mas os sócios contri
buintes podem gozar das deli
cias da vida do clube, pagando 
jóia de 4 mil crÜZeiros e mensa
lidade de 300 cruzeiros. 



e TAMBÉM TEM "MISS>t 

O Grajaú. famoso no Río por 
suas atividades sociais, é um 
campcao no setor dos certamcs 
da beleza. As mo!;as do bairro 
tcm 'Jbtido coloca!;óes meritó
rias no Concurso de "Miss" Gua
nabara. Nos dois últimos certa
mes, as jovens obtiveram, rcs
p,ectivamente, o terceiro Ji.;gar, 
Shir!P~' Carneiro e o 4.o lugar 
com Maria Cecilia Fróis. Fun
ciona no Grajaú urna escola de 
''ballet", com 80 alunas atual
mcntr>. 

e FORJANDO CAl\IPEóES 

Grandes jogadores de- basque
tebol saíram do Grajaú. É o 
exemplo de Celso Meier e de 
César Pórto, que integraram as 
scle9ócs brasileiras. Mas o Gra
ja ú C'stá forjando campeoes nas 
piscinas, nas quadras de volibol 
e basquetebol e no tenis. Tudo 
isso no bairro simpático do Gra
jaú. na avenida Engenheiro Ri
chard. 

e . OS TíTULOS 

O Grajaú tem em sua lista os 
segu ntes títulos: no basquetebol 
- La Divisáo - Campeáo do 
Primeiro Torneio Inicio em 1933; 
campeáo da cidade em 1936; 
campeáo do Torneio Complemen
tar em 1940. Nos aspirantes -
campeáo carioca em 1945, 1949, 
1950. 1951. 1954, 1955 e 1959; 
Nos juvenis - campeáo carioca 
ero 1951 e 1958. Jogos Infantis 
- campeáo dos Jo$OS em 1957 e 
eampeáo do torneio de apresen
tac;áo em 1958; campeáo carioca 
infantil em 1959. 

No futebol de salao é bi-cam
peao da cidade, em 1957 e 1958. 
Tem como campeá de natac;áo 
Eva Renner, no nado de peito, 
em 1961. 

BRILHAM OS TENISTAS DO GRAJAú 
- Náo só. da parte social vivem os 
grajauenses. O esporte também é fator 
de sucesso. No basquetebol, volibol, na
tacáo, futebol de salao e no tenis, os 
defensor~s do clube presidido por Ge
raldo Fonseca vem brilhando em tóáa li
nha. A1 estao a/guns tenistas que tem 
levado o Grajaú aos píncaros da glória . 

• 

FUTUROS CRAQUES - Esto é o equi
pe infantil do Grajaú Tenis Clube. Os 
a/vi-celestes séío uma verdaáeira "aca
demia" na forja de grandes craques. 
Ce/so Meier, um dos melhores cestobo
l;stas do Brasil, foi produto do Grajaú. 

; : 

RELEMBRANDO GLóRIAS - Aos domingos e feriados os veteranos defensores Jo Grojaú compare
cem ao clube para relembrar os glórias do possado e jogar a tradicional "pelada#. Ao fundo apa

rece a quadra coberta da agremiacao da avenida Engenheiro Richard. 
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ILE 
Selecionado brasileiro de bei
sebol, vice-campeao sul-ame
ricano de Lima . Foi urna 
campanha memorável, quic:;:á 
a maior. Frente a Venezuela, 
campea mundial e panameri
cana, a representac:;:ao patrí
cia desenvolveu um ótimo bei
sebol e jogou de igual para 

igual 

bum acervo de 
conquistas em 

poneos· anos de vida 
Em tres certames continentais, dois títulos 
e um vice 
Venezuela, a pedra ciue atrapalhou no últi· 
ano certame de Lima 
Os jogos internacionais do Brasil 

® 
beisebol está adquirindo, ero 
nosso meio, urna popularida
de sempre crescente. O tra
balho organizado vero dando 

a este desporto urna difusa.o 
tremenda, situando-se, para 

provarmos esta afirma~áo, suas rendas 
entre as maiores. Realmente, afora o 
futebol profissional, o boxe profissio
nal, o bola-ao-cesto e o tenis, as dispu
tas beisebolísticas de grande porte tem 
conseguido arrecada<_;óes vultosas, co
mo aconteceu no jógo entre os selecio
nado brasileiro e a Universidade de 
Waseda, quando mais de um milháo de 
cruzeiros foram arrecadados. Conta-se 
já, aos milhares, os praticantes dessa 
modalidade esportiva e isso, como re
sultado final, tem dado ao Brasil situa
<;Óes internacionais das mais honrosas. 

Sefecionodo brasileiro de beisebol, primeiro campeéfo suf-americano de beisebof. O campeonato foi disputado 
em S. Paulo e, pela primeira yez, tiYemos a grande conquista ---------------• 
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Realmenie, fazendo-se um balan~o 
de nossas atividades internacionais, ve
rifica-se um saldo favorável, o que é 
um sinal dos melhores, pois deve-se le
var em canta o curto tempo de prática 
organizada. 

SAIAIR, um dos melhores 
beisebolistas brasilciros, figu
ra de proa do selecionado 
nacional. O paranaense este
re presente em todos os se-

lecionados patricios · 

e DOIS TiTULOS CONTINENTAIS 

No acervo de conquistas do esporte 
das bases nacional, figuram,honrosa
mente, duas conquistas continentais, a 
primeira em 1957, em Sáo Paulo, de 
forma invicta e, a segunda, em San
tiago do Chile, onde perdeu para a Ar
gentina, mas, no final, dividiu com es
te país o galardáo da disputa. Diga-se 

. de passagem, que, nesta oportunidade, 
conseguiu obter a mais alta contagem 
beisebolistica, de jogos entre sele<;óes 
na América do Sul, ao superar o Chi
le por 52 a O. 

Por outro lado, em mar~o do cor
rente anó, em Lima, sagrou-se vice
campeáo, somente perdendo para a Ve
nezuela, esta campeá mundial e pan
americana. 

SAKAMOTO é considerado 
como um dos me/hores or
remessodores do Continente. 
Ainda recentemente, no Peru, 
foi um dos baluartes da se
l~éio brasileira e, daqui pa
ro o futuro, certomente fi
gurará com seu reconhecido 
quilate técnico, colaborando 
poro nayos conquistas inter-

nacionais 

e BALAN~O GERAL 

É o seguinte o balan~o geral da5 
atividades brasileiras no setor do bei
sebol: 

JOGOS PAN-AMERICANOS DE BUE
NOS AIRES (1951) 

Brasil, 8 x Argentina, 6 
Brasil, 5 x México, 16 
Brasil, 3 x Nicaragua, 10 
Brasil, 3 x Cuba, 25 
Brasil, 4 x Estados Url.idos, 23 
Brasil, 3 x Colómbia, 5 
Brasil, 1 x Venezuela, 22 

TEMPORADA DA UNIVERSIDADE 
DE COLUMBIA (1952) 

Brasil, O x Universid. de Columbia, 6 
Brasil, 1 x Universid. de Columbia, 6 

AMISTOSOS EM BUENOS AIRES 
E MONTEVIDÉU (1956) 

Brasil, 27 X Uruguai, 2 (B. Aires) 
Brasil, 11 X Argentina, 1 (B. Aires) 
Brasil, 13 X Clube Nikkei, 12 (B. Ai-

res) 
Brasil, 5 X Clube Venezuela, 5 (B. 

Aires) 
Brasil, 18 X White Socks, 3 ( Montevi-

déu) 
Brasil, 25 X Uruguai, O (Montevidéu) 

CAMPEONATO SUL-AMERICANO 
E AMISTOSOS ( 1957) 

Brasil, 11 x Argentina, 4 (S. Paulo) 
Brasil, 3 x Argentina, 3 (S. Paulo) 
Brasil, 12 x Peru, 4 (S. Paulo) 
Brasil, 3 x Argentina, O (S. Paulo) 
Osvaldo Cruz, 15 :x Argentina, 7 ( Osv. 

Cruz) 
Marília, 7 x Argentina, 8 ( Marília) 

TEMPORADA DA UNIVERSIDADE 
W ASEDA ( 1958) 

Brasil, 1 x W aseda, 3 ( Sáo Paulo) 
Brasil, O x W aseda, 8 ( Sáo Paulo) 

JOGOS PAN-AMERICANOS 
DE CHICAGO ( 1959) 

Brasil, o X Costa Rica, 2 
Brasil, 2 X Estados U nidos, 9 
Brasil, 1 X Venezuela, 14 
Brasil, 2 X México, 8 
Brasil, 3 X Nicaragua, 4A 
Brasil, 8 X Costa Rica, 14A 
Brasil1 9 X Dominicana, o (Por 

comparecimento deste) 
náo 

SUL-AMERICANO EM SANTIAGO 
DO CHILE ( 1959) 

Brasil, 3 x Argentina, 4 
Brasil, 52 x Chile, O 
Brasil, 2 x Equador, O 

SUL-AMERICANO, DE LIMA ( 1961) 

Brasil, 3 x Argentina, 2 
Brasil, 9 x Peru, J 
Brasil, 15 x Chile, O 
Brasil, 5 x V enezuel,a, 7 
Brasil, 21 x Club Union, O (amistoso) 
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Esta é urna seqüencia de um dos saltos de Valery Brume[, recordista mundial do salto fitn altura. Medindo 1,80 metros de altura, o vaforoso atfeta soviético conse
guiu superar o sarrafo a uma altura superior a sua de 40 centímetros. Nessa se qüencia, poderifo os leitores admirar sua técnica, podendo, igualmente, nossos 

atletas, ter uma interessante li!;áO de como o recordist4 mundial procede para conseguir seu intento 
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VALERY BRUMEL + 1 centímetro 2,25 metros 
(nüvo recorde mundial do salto em altura) 
RESULTADO OBTIDO EM SOFIA, NA UNIVERSIADE 

CAMINHA O ATLETA SOVIÉTICO PARA O "TABU" 
DOS 2,30 METROS 

REGISTRO ANTERIOR (SEU MESMO) ERA 2,24 MTS. 

OFIA, na Bulgária, reuniu atletas universitários do 
mundo inteiro, cm maiúscula competi<;áo poli-des
portiva. A Universiade, como é denominada, con-

\ 
tou, inclusive, com a participac;áo de esportistas 

• brasileiros. E, como sempre acontece em dis1_)utas 
de porte internacional, nas provas individua1s os 
registros universais sao abalados, porquanto, nas 
escalas superiores do mundo todo figuram elemen

tos de quilate técnico elevado. Um dos famosos universitários é o 
soviético Valery Brume! que, a exemplo da rumena Iolanda Balas, 
cada vez mais ultrapassa centímetros valiosos, que dizem bem de 
suas aptidóes físicas e técnicas, em busca de quebras de "tabus' : o 
primeiro querendo atingir os 2,30 mts. e, a segunda, os 1,90 metros. 

CARLOS CARINHA 

• NóVO RECORDE l\IUNDIAL 

E, nesta oportunidade, no d ia 31 que passou, disputou-se a 
prava em aprec;o, ocasiao em que o representante da Uniao Sovié 
tica, que na "disputa" contra os grandes saltadores norte-america
nos deixou-se para t r ás, superou mais urna centésima parte do me
tro, alcanc;ando, desta vez, a marca de 2,25 metros. Com esse re
sultado, Valery Brume!, cuja projec;ao in iciou-se após a disputa das 
últimas Olimpíadas de Roma, pois antes desse grande evento era 
um atleta desconhecido, melhorou o recorde mundial, que também 
estava em seu poder. Éste era de 2,24 metros. 

Dessa forma avarn;ou mais um passo, deixando seus mais di
retos adversários, os norte-americanos, mais atrás. 
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BRINCADEIRA DE ANDAS . .. 

André Darrigade e Pierre Albadejo sáo dois astros do espor
te frances. O primeiro é ciclista campeáo e, o segu¡ido, 
campeáo de "rubgy". Bons amigos que sáo, sempre se di
vertem de diferentes maneiras, como podem verificar os 
leitores, onde os dois aparecem, divertindo-se com andas ... 

PRIMEIRA VITóRIA EM ONZE ANOS 

Peter John Vinotes, por muitos considerado como o ióquei recordisto mundial de 
derrotas, iá que, durante onze anos, participando de um total de 390 corridas, 
náo vencera· uma, quebrou o "tabu", conseguindo vencer em Pórto Rico, com a 

égua Cibele, a segunda carreira do programa 
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CAMPO SERIA O 
DO REAL 

FATOR NEGATIVO 
MADRID 

Um período áureo teve o.Real Madrid. Equipe de campeoes, 
colheu triunfos e correu mundo, sempre com conquistas 
espetaculares. Todavia, de uns tempos para cá, a represen
tac;ao madrilenha descambou para a derrota, sofrendo reve
zes contundentes. A diretoria do milionário clube espanhol 
se colocou em campo e, para melhorar as coisas, inclusive, 
mandou reformar o campo, sem dúvida procurando o possí-

vel "sapo de macumba" que ali estaría enterrado! . •• 



FUTEBOLIST A OU . JOGADOR DE 
FUTEBOL AMERICANO? 

Nos expressoes que os cámaros fotográficos colhem, muitos 
vezes idéios erráneos podem ser formados, como acontece no 
foto que ilustro esto legenda. Será um jogodor de futebol 
americano ... ou de futebol mesmo? Agora diremos nós: é 
jogodor de futebol. Troto-se de Uwe Seller, um dos mois 
comentados futebolistos alemóes da atualidade, no qual os 
germanicos depositam grande confianc,;a para a conquista 

do T oc,;o do Europa 

SOMBRA, AGUA FRESCA E UM 
LUGAR FOLGADO 

Esta foto foi colhida na Argentina. Durante 
a peleja entre Boca Juniors e o ·Argentinos 
Juniors, este torcedor, usando de grande 
imagina~áo, adaptou um assento todo espe
cial, que colocou-o a salvo dos empurróes e 
divergencias que, comumente, acontecem em 
tais lugares. Ficou na sombra, água fresca 

é só pedir e. . . um lugar folgado 

• 

.. 
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Ademar Ferreira da Silva, a grande "vedeta" do esporte-he/enico do Brasil 

UATRO anos passa- sil, aos campeonatos sul-ameri
dos, est e cronista canos. E foi num desses últimos 
cobria o atletismo .certames que est e humilde ser
para outro diário vidor da imprensa e do esporte 
desta Capital. Vi- amador viveu o mais belo e mais 
via entáo nas pis- emocionante instante da su a vi
tas, viajava coro da. Santiago élo Chile, data que 
os. atletas aos cer- se perdeu na memória. Ao fim 

tames n acionais, ao Troféu Bra- de um crepúsculo. Aldo Ribeiro, 
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Argemiro Roque, um dos gran
des heróis da é,oca de ouro do 

atletismo lwostleiro 

decatleta do Brasil, terminou 
claudicante e exausto os l. 500 
metros do decatlo. Mais urna 
vitória coletiva do "esporte-ba
se" brasileiro. J á era urna gran
diosa emo9ao. Mas eis que cin
qüenta mil chilenos se póe de 
pé na escuridao do estádio, acen
dem tochas de papel e gritam 
em coro: "BRA ... CIL! ... BRA ... 
CIL! ... ! BRA ... CIL!. . . Podem 
imaginar o que seja isto? A gen
te no Exterior, cheio de sauda
de, chorando pela em09ao de 
mais urna vitória do esporte pá
trio e um peda90 do povo chi
leno a gritar, coro sotaque, coro, 
carinho, com calor, o nome do 
Brasil. Eramos setenta e oito 
brasileiros. Havia rapazes, mo-
9as e homens de meia idade. Ha
via um anciáo também. E todos 
quase em solu9os, pequeninos 
diante daquele gr andioso instan
te. Meu Deus, que orgulho do 
Brasil naquele dia! Era o nos
so esporte que ali estava, triun
fante e garboso, mas também 
chorando agradecido e embarga
do diante dos "manos" chilenos. 

Isso foi há quatro anos. De
pois disso o Brasil ainda ganhou 
mais dois campeonatos, um lá 
mesmo, outro em Montevidéu. 
Em Lima o Brasil perdeu. El é 
aqui que entnm o título desta re
portagem: 

e CREPúSCULO 
DOS DEUSES 

Nao somos estatísticos. Nao 
ternos anota9óes, nem arquivo 
e muito menos memória. Mas 
sabemos que o Brasil foi "rei" 
sul-americano do esporte hele
nico por muitos anos. Cinco, nos 
parece. Ou seis. E "rei" mesmo, 
com coroa de ouro ~ muita ma
jestade. Havia um Teles da, Con
cei9áo em nossa equipe. Mulato 
alto, espigado, simpático e bom 
como ele só. Que atleta o Te
láo! E havia um Ademar Ferrei
ra da Silva, bom entre os bons, 
imbatível naquela época. E ha
via um Paulo Fonseca, um Ulis
ses Laurindo, um Alcides Dam
brós, um Nadim Marreis. Havia 
também um incrível atleta ch a
mado Argemiro Roque. Empro
je9áo e ero físico era talvez o 
menos dele todos. Mas que 
grande era ele como "equipe" . 
Sua presen9a, sua tenacidade, 
seu espírito de luta, sua santa 
humildade, faziam dele, do nos
so querido campineiro "Miro" a 
a lma e o cora9ao da equipe. Ar-

José Tel/es da Co::ceifoo. Gran
de em tudo: no tamanho, na 
cloS5e, nos recordes que bateu 

gemiro Roque: Tinha pés chatos. 
Soíria de amebas e de urna gra
ve doen9a: fome cronica ... Sim, 
fome mesmo. "Miro" era (e é) 
uro modesto servidor de Campi
nas. E. como tal, recebia um 
salário miserável. com o qual ti
nha que sustentar espósa e cin
co filhos. Mal comia para sobrar 
mais para as crian9as. E nao 
obstante, competia. E competia 
e vericia, para o Brasil. E com 
que "ra9a", santo Deus! Num 
4x400 metros, "Miro" era sem
pre o último homem. Em geral 
o título máximo dependía daque
la prova. Se os argentinos esta
vam dez metros na frente, a 
gente com~ava a pular de ale
gria. Dez metros? "Sopa" para 
o Roque. Da fato, ele apanhava 
o bastáo e saia feito doido, es
quecido dos pés chatos e das 
amebas. Corria como um coelho 
assustado e chegava na frente, 
quase morto de cansa90, mas vi
brante de "ra9a" e de orgulho. 
Nesse instante a gente até ria 
da famosa "garra" uruguaia. 
Ah! ... se naquele 16 de julho 
de 1950 estivessem 11 "Miros" 
no Maracaná! . .. 

Pois bem: onde está Argemiro 
Roque? E Teles da Concei9áo? 
E Ademar Ferrei.ra da Silva , e 
Ulisses Laurindo e Dambrós? 
Onde está o título sul-america
no do atletismo brasileiro? 

Perguntai, leitor, aos atuais 
dirigentes da Federa9ao Paulis
ta de Atletismo. Perguntais lei
tor, aos homens que atualmen
te dirigem o Conselho Técnico 
de Atletismo da C.B.D. Pergun
tai ao coronel J eronimo Bastos, 
que se julga um grande dirigen
te nacional e sonha com cargos 
mais altos na C.B.D. ~les nao 
responderáo. Respondemos nós . 
Aqueles homens nao envelhece
ram. Apenas desanimaram.' Ou
tros surgiram, além disso, mas já 
estáo também desanimados, por
que o nosso atletismo, paulista 
e brasileiro, carioca e mineiro, 
o nosso atletismo está acéfalo. 
Ou melhor, é dirigido por cabe-
9as que pensam como pensavam 
os dirigentes do tempo da palhe
ta, e usam os mesmos métodos 
que usavam os dirigentes dos 
dos tempos do "14-Bis" e das po
lainas, da pinta no rosto, da ben
gala e do cravo na lapela. Mu
dem esses homens, tirem-nos e 
n ao teremos mais crepúsculo. Os 
deuses voltaráo a ser deuses e 
o atletismo brasileiro voltará a 
r einar na América go Sul. 



ALMA, CORPO E MENTE, PALAVRAS QUE DIZEM 
TUDO - A INSTITUl<;A.O NO RIO DE JANEIRO 
MERECE O APólO DE TODOS - NOVA CAM
PAN HA FINANCEIRA PARA AGIR A 35 MILHóES 

UM SONHO: CONCLUSA.O DA SEDE DE 
12 ANDARES 

Dirigentes da Associa<;éio CIÍstá de Mó<;os reunidos num dos almó<;os da companha 
financeira. A meta dos 35 milhOes de cruzeiros para a conclusáo das obros está 

sendo otingida, mas precisa do apoio de todos 

LMA, Corpo e Mente, eis o lema da Assoclac;áo Crlstá de 
Móc;os, que ao atingir seus 68 anos de vida, marcha para 
a realizac;áo do seu velho sonho: a conclusáo das obras de 
sua sede própria, no Rio de Janeiro. Há anos, funciona esta 
modelar e trac¡i.cional instituic;áo na rua da Lapa, cons
truindo como primeiras instalacóes, ginásio, escola e se
tóres mais necessários e urgentes para sua atividade. Ago-
ra, dá-se a arrancada final para se concluir a grande obra. 

e CAMPANHA FINANCEIRA MERECE APóIO 

O edificio, entáo com cínco pavimentos, está subindo e chegará aos 
doze, como consta. do projeto. Para isto a ACM com a ajuda de todos, com 
a colaboracáo daqueles que querem ver o Brasil de hoje, mals engrande
cido amanhíi. Nova. campanha financeira foi lanc;ada e se desenrolará du
rante o mes de setembro. Seu objetivo é chegar aos dez milhóes de cru
zeiros, para. terminar as obras do sexto andar, onde ficará o coléglo, que 
agora. funciona na sóbre-loja. Os tres outros andares, que seráo transforma
dos em hotel, com financiamento especial para os 123 apartamentos, viráo 
depois. 

Trinta e cinco milhóes sáo necessários para que a ACM alcance seu 
alvo. Dez milhóes viráo com os donativos e os outros 25 milhóes estáo sendo 
arrecadados entre os sócio-benfeitores, valendo a contribuic;íio, 100 mil 
cruzeiros, que poderáo ser resgatados até em 40 prestacóes de 2.500 cruzei
ros mensais. Pode parecer muita coisa, mas para a finalidade em que será 
empregado, o dinheiro será até muito pouco. 

e O QUE EXISTE NA ACM 

Foi o dlretor técnico da ACM, sr. Elias Nasslf quem prestou todos os 
esclarecimentos a reportagem. Atualmente, a instalac;áo que prega "Alma, 
Corpo e Mente", tem, no sub-solo, lavanderia; primeiro andar, terá "hall", 
saláo de hotel, café social, saláo de excursóes; na sóbre-loja, departamen
tos de menores e da mocidade; do segundo ao quinto, funcionam os ser
vic;os de educac;íio física, com a fisioterapia. Para o futuro, a ACM a.pre
sentará, no sexto andar, auditório para 800 pessoas, administrac;íio no sé
timo, colégio para l.500 alunos no oitavo (admissáo, ginásio, cientifico e 
comercial), do nono ao décimo-primeiro, hotel e jardlm suspenso no 12.o 
andar. ' 

e SEJA SóCIO DA ACM 

Assim é a Associac;áo Crlstá de Móc;os. Ela precisa de sua ajuda, do 
seu apólo. Seja. sóclo. E' facil, pois há várias categorias, desde os menores 
até os adultos, com direito a tódas as suas instala'fóes. A mensalidade 
maior é de quatrocentos cruzeiros. Quem constrói, pensando no Brasil de 
amanhá, num Brasil de Alma, Corpo e Mente sá, deve contar com a ajuda 
de todos. 

Assim ficará a sede da Associai;éio Crista de Mó<;as, no Ria de Janeiro. Doze 
andares para orientar e instruir a juventude do Brasil de aman'iéi 

•:i;: :-&,~: ,,,{{;"-~ 

.; 

Um dos tres ginásios da nova sede da A C M As obras prosseguem, gra<;os ao 
sucesso que vem marcando a campanho financeira 
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S. PAULO, CAMPEAO BRASILEIRO - Após estar ausente ea1 áois certames as 
paulistas retornaram para ,ganbar o Campeonato Brasileiro feminino de Basquetebol. 
E o fizeram brilhantemente. Ganharam na decisiio com as cariocas. SGo Paulo licou 

com a hegernonia absoluta .do b<isquetebol no Brasil 

DELCY E NORMINHA ESTREARAM BEM - As "estréfos" Delcy e Norminha es
treoram bem na equipe da Federoi;iía Poulisto. As duos famosos "estrélos" jogoram 
primeiro no selet;iío nacional. De/cy jogaya no representar:;iío do Paraná. As duos 

notáyeis jogodoras, com os troléus conquistados no recente certame brosileiro 
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PARANÁ Ni..O DECEPCIONOU - Eis as "estrélasH do Paraná, que desbancaram 
as gaúchos da terceira fórt;a do cestobol nacional. As garotas da "Terra dos Pi
nheirais" perderam para quem tinham que perder: cariacos e .paulistas. A para· 

naense Aglaé sagrou-se campeó brosileira de lonce-/iyre 

Sao Paulo 
- . . «maquina» 

intrentilf el 
do cestobol 

. 

brasileiro 
AS· 11ESTRELAS11 PAULISTAS RECONQUISTARAM 
O QUE DE DIREITO LHES PERTENCIA: TíTULO 
MÁXIMO NACIONAL - S. PAULO DOMINA 
ENTRE "ESTRtLAS", "ASTROS" E JUVENIS -
TAMBÉM NO LANCE-LIVRE - UMA EQUIPE 
HOMOGENEA COM UM TIMONEIRO EFICAZ -
O "BANCO DAS RESERVAS" - RITINHA FfZ 
HISTóRIA - NILZA REVELOU-SE NA TÉCNICA E 

NA SIMPATIA 

Texto de JOSÉ GUlo 
Fotos de OSMUNDO SALLES 

s "estrelas" de Sáo Paulo reconquistaram o que de direlto 
lhes pertencla: o cetro brasllelro do basquetebol !eminlno ! 
O Calo Martlns fol o palco em que flcou demonstrada a 
verdade sóbre o cestobol naclo"hal: Sáo Paulo domina em 
tóda. a linba, completando agora com as ~estrelas" o que 
já havia felto com os "astros" e os juvenls. Para coroar 
a campanha, também no Jance-livre as garOtas paullstas 
conflrmaram a. sua superioridade. Apenas nas Mcestlnhas~, 
foram superadas. Ficou o título com a carloca Marta. 



e UMA SELEQAO HOMOGtNEA 

Técnica e disciplina colaboraram para que as "estrelas" de Sáo Paulo 
reconqulstassem o título. Campineiro, técnico já em 1957 e 1958, com os 
títulos máximos, foi outro fator positivo. O timoneiro acertou sempre, apro
veitando ao máximo o notável valor da equipe. 

Ressaltou, porém, no panorama técnico do campeonato brasileiro dispu
tado em Niterói, a homogeneidade do conjunto paullsta. Eram 12 joga
doras do mesmo valor, de tal forma que o chamado "banco dos reservas" 
paulista era urna outra selei;iáo táo boa quanto a que se encontrava na 
quadra. E isso foi decisivo para que Sáo Paulo esmagasse, um a um, os 
adversários. Campineiro cbegou a ter o "luxo" de deixar de fara, no jógo 
decisivo contra as cariocas, as famosas Zllá, Nadir e Anésla. Outras ficaram 
também no banco, sem que, na quadra, o poderio do quadro perdesse um 
gráu mínimo em sua ac;iáo. Era u'a máquina que trocava pe<;as sem sofrer 
rebates. 

e RITINHA, A MELHOR 

O XIII Campeonato Brasileiro de Basquetebol Feminino teve como 
melbor jogadora, segundo a opiniáo unanime dos observadores, a paulista 
Riiinba. No jógo final contra as cariocas, a jovem de Sorocaba foi um 
espetáculo a parte. Passou a ponta de lan<;a e maravilbou a platéia. Con
quistou, sem qualquer sombra de dúvida, o titulo de "número um" do 
certame. 

O campeonato teve também urna "jogadora- revela<;áo". Foi a paulista 
Nllza. A coriniiana estreou na sele<;iio, mas já se apresentou como craque. 
Foi apontada como melbor "'pivó" do certame, de tal forma que a bota
foguense Marlene, tida como titular de sele<;óes brasileiras, já tem urna 
competidora temível. Acresce que Nilza ganbou outro título: o de garóta
simpatia do certame, eleita pelos mineiros. 

e CARIOCAS CONFIRMAM CARTAZ 

A selei;iáo da Guanabara mantinha o título de bi-campeá, mas em cer
tames aos quais estiveram ausentes as paullstas. Foram os campeonatos 
de Natal e Rio. Agora, com o retórno bandeirante, a Guanabara desceu 
ao vice. Mas afirmemos, desde logo, que as pupilas de Borer confirmaram 
o seu cartaz. Passaram com extremo facilidade por tódas as sele<;óes, para 
trope<;ar apenas contra a técnica paulista. Por outra parte, o desgaste físico 
perturbou a atua<;áo carioca na partida decisiva. Diremos que o placar 
final poderia ser menos contundente, para expressar a diferen<;a de técnica 
das equipes em jógo. Cumpre ainda assinalar que o Rio está, atualmente 
com seis jogadoras de primeira linha. As demais sáo lnexperientes. :l!Í 
o que náo ocorre com Sáo Paulo, como já tlvemos oportunidade de frizar. 

Eugenia foi a melbor jogadora carioca, seguida de Neuci e Marlene. 

e OS RESULTADOS 

Eis os resultados dos quinze jogos realizados no gináslo de Caio Martins: 

Rio de Janeiro 31 x Babia 15 
Guanabara 81 x Rio Grande do Su! 35 
Sáo Paulo 66 x Paraná 37 
Guanabara 96 x Babia 11 
Sáo Paulo 86 x Rio de Janeiro 9 
Sáo Paulo 105 x Babia 16 
Paraná 45 x Rio Grande do Su! al 
Guanabara 62 x Paraná 31 

.,-Rio Grande do Sul a,¡ x Rio de Janeiro 27 
Paraná 54 x Babia 21 
Sáo Paulo 84 x Rio Grande do Sul 28 
Guanabara 81 x Estado do Rio 35 

f"""" Rio Grande do Sul ij¡, x Babia 17 
Sáo Paulo 70 x Guanabara 55 
Paraná 52 x Rio de Janeiro 27 

BRILHARAM AS CAR/OCAS -
As gudnabarinas tizeram uma boa 
campanha no certame brasileiro. 
Só perderam para os paulistas, por
que Sáo Paulo apre'sentou uma 
equipe copoz de rivalizar com as 
melhores da Américo do Su/. To
da a delega~áo merece os elo
gios pela desportiviáode com que 
se portorom após o término do 

embate 

e "ESTRíLAS" PAULISTAS CAMPEAS 

As coloca<;óes finais do XIII Campeonato Brasileiro Feminino de Bas
quetebol que fez Sáo Paulo campeáo brasileiro, foram as seguintes: Sáo 
Paulo - campeáo invicto, com 5 vitórias; Guanabara - vice-campeáo 
com 4 vitórias e 1 derrota; 3.o lugar: Paraná, com 3 vitórias e 2 derrotas; 
4.o lugar - Rio Grande do Su!, com 2 vitórias e 3 derrotas; 5.o Rio de 
Janeiro, <;om 1 vitória e 4 derrotas; 6.o lugar - Babia, com 5 derrotas. 

e LANCE-LIVRE 

As médias de lance-livre foram as seguintes : 

l.o - S. PAULO ... . ................................. •• •••• •• 
2.o - PARANA .......•. ·············•••••••••••••••••••·•••••• 
3 .o - GUANABARA ................. , ...................... .. 
4.o - fil.O GRANDE DO SUL ............................... .. n · - EsTAoo oo Rro BE JANEmo ........................ . 
6.o - BAHIA ............................................... .. 

71,25% 
66,29% 
49,95% 

1t!i~t 
27,02% 

A MARCHA VITORIOSA - Com o bandeira do Federa~áo Paulisto de Basquetebol 
os "estrelas" Zilá, Ritinha, Delcy, Norminha e outras jogadoras dáo a volta vito
riosa no ginásio Coio Martins. As bandeirantes reconquistaram o título perdido 

para os cariacos · 
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e VALOROSO ATLETA · QUE HONRA O ESPORTE-BASE PIRACICABANO 
e TRI-CAMPEONATO PRÓXIMA META NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 
e ENTROSANDO O ATLETISMO AOS ESTUDOS AGRONóMICOS 

Eloi Giocomelli áá tnlCIO a umo arrancado paro a 
conquisto de mais um laurel. Tem sido absoluto no 
Interior, com uma marca apredável no salto triplo. 

É um grande atleta 

IRACICABA está atualmente 
escrevendo seu nome com le
tras brilhantes no atletismo 
do Estado de Sao Paulo. De 
uns tempos a esta parte, o 
atletismo piracicabano está 
ganhando notável evidencia, 

gra!;<lS a um trabalho muito bem feito, bem 
organizado, com os frutos aparecendo de 
modo entusiasmador. 

A verdade é que Piracicaba sempre 
possuiu em suas fileiras atletas de boa en
vergadura técnica. Muitos deles, inclusive, 
competiam em anos passados para clubes 
de outras cidades. Os últimos deles foram 
Edoi Giacomelli e Epaminondas Ferraz, que 
foram figuras destacadas do Sao Paulo F. C., 
da Capital, anos atrás. 

O que determinou um entusiasmo mais 
acentuado e o aproveitamento da verdadei
ra for(;a atlética piracicabana foi a funda
~ªº de uma agremia~o inteiramente dedi
cada a prática do esporte base, qual seja 
o C. A. Tatuzinho, que encontrou na pessoa 
do Coro. Humberto D'Abronzo o braco di
reito para a execu(;ao de um trabalho me
recedor de todos os elogios. Eis porque ul
timamente o esporte base noivacolinense 
está ganhando feitos honrosos, que o colo
cam em posto dos mais significativos no 
interior bandeirante. 
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ELOI GIACOMELLI 
absoluto no interior 
em salto triplo 

Aí está f/oi Giacomelli, um dos mais 
destacados atletas interioranos, delen· 
sor do C. A. T otuzinha, de Piracicabo 
Ao seu lado está Francisco C ozzo, seu 

companheiro de equipe 

e U~I YERDADEIRO CAMPEA.O 

Com todo merecimento e justi(;a, vamos 
destacar neste nosso trabalho a figura de 
um verdadeiro campeao piracicabano, es
pecialista no salto triplo. Trata-se de Eloi 
Giacomelli, que detém de forma brilhante 
o título campeáo absoluto do interior do Es
tado na sua prova. Moi:;o que sempre se de
dicou com o maior entusiasmo ao atletismo 
e particularmente ao salto triplo, teve seus 
esfor(;os coroados de éxito, senáo en galana
do com medalhas de ouro pelo menos como 
o primeiro na sua esp ecialidade, o que re
presenta o pagamento exato para a sua de
dica(;áo ao esporte. 

Acompruahamos de perto Eloi Giacomel
li no seu sucesso DO atletismo. Senáo na sua 
asceni:;ao rápida, pois o conhecemos já cam
peáo, pelo menos na sua dedicai:;áo a essa 
modalidade esportiva, que a tornou obriga
tória na sua vida. Diariamente, víamos Eloi 
Giacomelli empunhando o seu material es
portivo, pela manha e a tarde. Antes de ini
ciar suas obriga(;óes como académico da Es
cola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
roz", pelas manhás frias ou quentes, Eloi 
Giacomelli se dirigía a pra(;a esportiva pa
ra treinar com o máximo de empenho, pro
curando melhorar as suas condi(;Óes físicas 
e técnicas. Nao apenas isso. Estudand<Y sem
pre os diversos aspectos de suas movimen
tai:;óes nos saltos, mirando fotografías pró
prias ou de outrém, a quem pudesse melho
rar suas qualidades técnicas. No período da 
tarde fazia o mesmo. Deixava os livros pa
ra se dedicar .ao :-.tletismo, é verdade, sem 
nunca deixar suas obriga(;óes de estudante, 

que o fizeram um dos mais brilhantes alu
nos da Escola de Ag:ronomia. hoje como ª"
sistente do Instituto Agronómico de Cam
pinas. 

e VENCENDO TóDAS AS PROV AS 

J á há alguns anos, Eloi Giacomelli é o 
absoluto no salto triplo em todo o interior 
bandeirante. Competi(;óes clubísticas, tor
neios, Jogt>s da Paulista, Jogos Abertos e 
outras tém feito désse atleta um campeáo de 
notáveis méritos. Tem sido a figura mais 
destacada do atletismo piracicabano, na 
atualidade. 

A marca atual de Eloi Giacomelli. no 
salto triplo, é de 14,36 metros. Tero de.ixado 
seus 1'.\1ais sér.ios rivais bem atrás, tudo fa
zendo crer que por alguns anos ainda se
rá o absoluto na sua especialidade. 

A próxima meta de Eloi Giacomelli é 
sua prensei:;a nos Jogos Abertos do Inte
rior. Nessa competi(;áo poli-esportiva sus
tenta o título de bi-campeáo e procurará 
marcar sua presen(;a com a conquista do 
tri-campeonato. Sem dúvida alguma, urna 
fa(;anha das mais honrosas para um atleta 
e duvidamoS- que Eloi Giacomelli náo possa 
concretizá-la, pois possui condi!;óes para is
so, inclusive, melhorando a sua marca. 

A GAZETA ESPORTIVA ILUSTRADA, 
que tem levado aos quatro cantos do Bra
sil as maiores figuras dos esportes piraci
ca banos, presta a sua homenagem a ésse 
valoroso e dedicado atleta, atualmente de
fendendo as córes do C. A. Piracicabano, le
gítima expressáo do esparte base noiva
colinense. 

Texto e fotos de LUDOVICO DA SILVA . 
. - -
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MIGUEL CHALELA (Sáo José do 
Río Preto) 

O nosso amigo riopretense faz elo
gios ao nosso trabalho e somos gra
tos as suas referencias. 

Ele nos envia urna foto que mos
tra a equipe da Cia. Telefónica de 
Río Preto, e gostaria de ver a mesma 
em nossa revista. Pode-se destacar o 
ponteiro-esquerdo Luizinho, que foi 
urna das vítimas daquele desastre 
ocorrido há tempos em Río Preto, 
quando um ónibus provocou a morte 
de muitas pessoas. 

Na foto aparecem, em pé: Ponce, 
Ary, Chico, Ferino, Rui e Nelson. 
Agachados estáo: Chalela, Segantini, 
Volpe, Edmur e Luizinho (falecido). 

G ERALDO CLARINDO 
CALDAS (Ipameu - Goiás) 
- Mandada por esse nosso 
leitor goiano, recebemos e 
publicamos a foto_ do Juven
tude Atlético Clube, agre
miac;áo que congrega jovens 
de 15 a 18 anos, os quais for
mam urna equipe que repre
senta esse clube. 

Aí estao os rapazes que 
integram a esquadra do Ju
ventude Atlético Clube, pre
sidida pelo senhor António 
Alves Borges; em pé: Nardu
ci (técnico), Zé Rui, Paulo 
Sérgio, Carneirinho, Zé Jú
lio, a madrinha do clube, Zé
zinho, Coveiro, Clareti, Bu
grinho e Zuza (massagista). 
Abaixados: Lozinho, Mariáo, 
Caréia, Nivaldo, Carlos e 

Luiz 

GERALDO CARLOS SILVA 
(Rua Joaquim Nabuco, 456 

- Divinópolis - Minas Ge
rais) - Chegou-nos as máos 
sua carta, contendo a cola
borac;áo. Infelizmente, no 
momento, estam9s com o 

ZÉLIO PAZ (Bar Tropical 
- Cac;apava) O nosso 
amigo de Cac;apava, que por 
sinal é gaúcho, faz reclama

c;oes com re!ac;ao ao desta
que que damos ao esporte 
dos pampas; diz ele que nao 
tem visto nada sobre as ati

vidades esportivas do Rio 
Grande do Sul e por isso náo 
está satisfeito, já que é assi
nante desta revista há longo 
tempo. Este senhor está er
rado em seu julgamento, urna 
vez que ternos publicado 
muitas reportagens gaúchas, 
enviadas pelo nosso corres
pondente. 

nosso quadro de colabora
dores completo, motivo pelo 
qual apenas vamos estudar o 
seu trabalho, por enquanto. 
Mas, nem por isso, deixamos 
de agradecer-lhe pela cola
borac;áo e:nviada. 

IRINEU FRANCISCO BAR
RETOS (Rua Piratininga, 
313 - Brás - Capital) 
Seu pedido será atendido em 
ocasiáo oportuna: aguarde e 
logo verá a fotografia que 
solicitou na capa desta re
vista. 

, 

VILMA ROJA (Rua Pirati
ninga, 313 - Brás - Capital) 
- Sendo ela colecionadora 
da nossa revista, quer ver o 
quadro corintiano na última 
página. Em breve a senho
ra será atendida. 

ESCLARECENDO REGRAS 
Na correspondencia que nos chega para a secc;ao "Con

versando com o Leitor'', ternos recebido cartas em que nos 
fazem perguntas a respeito de regras de futebol, as quai'l. 
náo ternos respondido por nao ser esta a finalidade da 
mesma. Entretanto, visando a elucidar as dúvidas dos nos
sos leitores, resolveu a direc;áo desta revista criar dentro 
desta mesma secc;áo, respostas a problemas que venham a 
ser abordados pelos leitores. 

Um dos esclarecimentos mais solicitados diz respeito 
ao IMPEDIMENTO, lei ou regra XI, das 17 que compoem 
o código futebolístico. 

Essa infrac;áb, comum nas partidas de futebol, tem, no 
texto da lei, a redac;áo seguinte: 

"O jogador está impedido ( off-side) se se encontrar 
mais próximo da linha de fundo do adversário do que a 
bola, NO MOMENTO EM QUE-ESTA É JOGADA". 

Cremos que a confusáo maior se verifica quanto ao fi
nal desta redac;áo, ou seja, O MOMENTO EM QUE A BOLA 
É PASSADA; no lanc;amento da bola é que está o segredo 
da caracterizac;áo do impedimento. 

Segundo a mesma regra, o impedimento só náo é mar
cado nos seguintes casos: 

a) se o jogador estiver no seu próprio campo; 
b) se ele ti ver dois ou mais adversários mais próxi

mos da bola do que ele da linha de fundo; 
c) se a bola fór jogada ou tocada anteriormente por 

um adversário; 
d) se o jogador que ataca receber a bola diretamente, 

de um tiro-de-meta, de um tiro-de-canto, de um 
arremesso lateral ou de urna bola-ao-cháo. 

~screvam para essa secc;áo, com as suas dúvidas, que 
elas seráo esclarecidas. 
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CAMPEÁO DO MUNDO 
DE PARAQUEDISMO 

. t.' 

. Texto de DR. DE LAS HE.RAS . 

Momento em que o recordista mundial de páraquedismo, Kitinger vai lanc;ar-se 
oo espoco 

OS tempos em que 

~ ~~~;osdo a es~~~~ 
e c01sa que apa1-
xona ao homem, 

~ e a própria Hu-
manidade assiste 
as sombrada ao 

orog1·esso :feito neste setor; já que 
parecem inacreditáveis as coi
sas que estao sucedendo. A ci
encia, a servi!;O dos voos espa
ciais, parece nao encontrar, ago
ra, tanta diíiculdade para o so
nho do Homem de chegar a ou
tros planetas, mas se isto é ver
dade, e está comprovado pelo 
voo do último astronauta sovié
tico, Titov, o que assombra, o 
que cria vulto na realidade con
creta dos feítos, é a coragem, a 
valentía e a resistencia do Ho
mero que, entregando seu des
tino aos engenhos do talento e 
da inteligencia humana, vai até 
ao desconhecido. Deveras é ex
traordinário, mas nisso de voos 
espaciais, ou andan!;as espadais, 
o. fator preponderante está co
mo sempre no ser humano. Exis
tem, porém, causas várias que 
determinp.m sua queda, sem ou
tro meio de defesa que o pára
queda, e que merece capítulo a 
parte. Pari;. usá-lo é necessário 
que se \ tenha "nervos de a!;o", 
presenl:a de espírito e resolu
~ao, poi& arrojar-se de qualquer 
altura da ~rra. sofrendo ª!:ªº da 
fOr~a de gra,vidade; é coisa mai.s 
que séria; colocando em risco 
sua vida na esperan~a que o pá
ra-queda se abra e assim ater
rar com felicidade e sem maio
res incovenientes. Devido a és-

se risco, sempre causa admira
~áo a determina~ao daqueles 
que praticam o paraquedismo, e, 
neste sentido, a :fa~anha do ca
pitáo-pilOto Joseph Kittinger, 
da aeronáutica dos Estados Uni
dos, devemos recordar, na qual 
bateu todos os recordes de altu
ras lan~ando-se da altura de 34 
milhas. Interessante, sobre to
dos os pontos de vista, foi o su
cesso, o qual fotografado por 
urna máquina automática. regis
trado pelas fotos que acompa
nham a presente reportagem. 
Joseph se lan~ou ao espa~o li
vre caindo, pode-se dizer, na 
vertical e somente ultrapassada 
as 25 milhas abriu o pára-queda; 
sua velocidade de queda foi de 
70 metros por segundo, tendo so
bre seu corpo um peso que ero 
seu total representava 26 qui
los. Portador de uro microfone, 
mandou urna mensagem em sua 
queda na qual se manifestou: 
"que o Homero póderá viver no 
espa!;o mas nao conquistá-lo". 
Instrumentos especiais controla
vam as diferentes reac;5es do 
corpo, tanto do corac;ao, como dos 
centros nervosos, pressao, etc., 
etc., demonstrando assim a enor
me resistencia da "máquina hu
mana". A aterragem foi perfei
ta. facilitada pelo sistema de 
dois pára-quedas, sistema que 
permite nas descidas de grandes 
alturas servir de freio aos úl
timos metros antes de tocar a 
terra, e como medida de precau
c;áo a um possível incoveniente 
no primeiro. A audaciosa empre
sa foi coroada de exito e regis
trada como recorde mundial. 
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Kittinger em seu -salto, da altura de 34 mHhos 

Kit tinger soltando, néio obriu o pára-quedas, e, entre os instrumentos 
científicos que leva para contróle da pulsac;éio, respfra~éio, etc., está 

uma máquina fotográfica, t irando as cenos da "queda" 



C'ORRESP01'"Dt...'l;C'IA 

EDMIR TEIXEIRA DE ANDRADE - JUlZ DE FORA - M.o. - Nos.os agra
dttimentos pela 611g<'stáo. !!:•tamos sempre dlspost.os a fa.-ililar o,. nosroa concor
J'entes. Outras !Suge.stücs que o amigo de!"ejar euvlar teráo a m $ID& A<"Olh1da. 
Abra~o~. 

VITOR LAPENTA .- ITÁPOLTS - Será que o aumento das tarifas esá lmpe
cli11do o em lo das suas cartlnhas? A sua última colabora~áo fot publlrada sem 
nt>nhuma emrnda de no~:>a parte. Sinat de progresso na art.e do Grlfoc:rama. Es
tamo• es(>('rando qualquer pronunclamento seu com brevidade. O GRIPOGRAMA 
nao pode parar! 

IXSTRU()óES 

Oescubram um sinónimo para cada defini<;áo e os e.screvam sóbre os res
pechYos trac;os; em seguida, transpartem as letras dos sinónimos para o 
diagrama. de acórdo com o código; exemplo: a. letra que estiver robre o t~ 
A-6. deverá Ir para. a. coluna A, linha 6 do diagrama.. Depols que o diagrama. 
t:siiYer tot.almente preenchido. nele voc& leráo um trecho do livro que 
serviu de baJ;e para. a confecc;ii.o do passatempo. As primeiras letras dos 
sinónimos, lldas de cima para baixo fomecerii.o o nome do livro e do autor. 

BASES DO COXCURSO 

Enviem para. JOS!l: LUIZ DE OLIVEIRA - •A Gazeta. Esportiva Ilustra
da• apenas o cupam e o diagrama preenchidos de maneira. legível e oonoor
ram a 10 exemplares do livro gentilmente oferecido pela Edi~ *O LIVREI
RO" Ltda. 

tdiráo ~Su(>('rvl>lonada e aumentada por Auréllo Buarque de Hollanda Perrelral 
In1eirament.c baleado no PEQUENO DICIONARIO DA LfNGUA PORTUGU2SA, 10.a 

Atenden•• a 101icitat:io de inúmues leiteres: e eencer rentesf a partir dese.e 
número, o »rau mtara • ea\l'io da~ setti.9éee fica tilata4e para 30 dla1. Es· 
~rames •me ••lat m1titff deo sot1tei<luaderes d• Grefocraaa posaam en
''iar doi~ problemas de uma só vez, pois o prazo agora. stabclecido permite 
tal exprdient-e-. Dest..a forma a soJu')i.o do Griforrama n. rn. serW. p ubJJ ... 
<'ada no próximo ntimero da. JLl'STRAD.t. juntamente com a. rt-la4;iO ••s 
premiados. 

GRIFOGRAMA N.0 51 

LIVIO ······•••••••••••••••••·························-······ .. ••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••• 

AUTOR ............................................................................................. . 

CON CORREN TE ......................... - ......... -. ............ : ........................... . 

ENDERt<;O ........................................................................................ .. 

CID.A.DE ............................................ ESTADO ................................... . 

Livros oferecidos pela Edi~óes "O LIVREIRO" Ltdo. 

Rua Carneiro Leéio, 267 - Sao Paulo 

Livre escolha; s.f. 

Tecido ordinário de algodáo; ~.f. 

Mirar; v.t .• 

Estrela polar; s.m. • • 

A segunda camada da pele; s.m. 

Produtos náo gasosos lanc;ados pe
los \-Ulci>es; s.m. 

Compacta: adj. • . 

Terreno em que se junta o sal ao 
lado das marinhas; s.f.pl. . 

Sazáo; s.f .•••• 

Composi«ii.o poética; s.f.pl. 

(fig.) Al\'ura; s.f. • • • • • • • 

Assunto; s.m. • 

Feito de cobre; adj. 

Refeic;áo da noite; s.f. 

A parte mais grossa do mastro; 
s.f ..• 

Cóleras; s. f. • 

Corcuns~o; s.m. • , • 

Tomilho; s.m. 

Fragrancia; s.rn. • • • • • • • • 

Silvo; s.m .•• 

Mililar chines; s.m.. • 

Estaca a que se liga a videlra; 
s.f.pl. • 

Variedade de linho; s.f. 

Cordeiros; s.m. 

(fig.J Arbitrio; s.m.pl. 

Erudito; adj. • 

Espinha dorsal; s.f. 

Acúmulo patológico de líquido 
vindo do sangue; s.m. 

I 
<Paranál Pequerrucho; s.ni. • 

Espécie de quitute; s.f. 

Burro de um ano; adj .•• 

Chifre, no an.iru.al; s.f.pl. • , • 

Recibo; s.f... • • • • • • • ·-

E-6 L-9 C-3 H-5 F-12 

F-7 F-1 K-6- .K-12 .M-4 

G-11 C-10 G-2 J-13 !il-9 

A-12 A-3 G-6 F-8 

_Q__ R M r --- ---:\1:3 0-5 E-8 K-2 Bs 

_f/_ _y _}I_ -
C-5 N-10 C-13 N-3 N-8 

N-2 C-4 H-11 X-5 K-8 

J-4 L-7 :\f-12 1-6 D-2 

A-10 F-13 K-4 B-7 

I-5 G-12 B-3 L-8 

G-9 J-7 F-11 L-12 

I-7 H-12 C - 1 D-11 

L-11 0-1 0-2 J-3 

~ __g_ __r_ _a 
A-1 :\1-10 C-9 M-6 

F-10 E-3 G - 5 B-12 

_L _B_ _fl_ _s___ 
D-1 N-4 J-11 0-8 

K-7 L-13 J-9 H-'.l 

L-4 C-2 D-13 E-10 

_o_ _/2 o _a_ 
M-9 A-8 0-13 B-2 

H-4 D-6 L-5 I-11 K-1 

A-5 D-9 K-3 N-13 C-l:l 

0-6 L-1 E-12 1-i C-8 

I-13 J-10 H-7 B-9 B-6 

D-7 F-2 D-10 B-8 B-11 

F-6 H-1 H-9 L-10 

S_ JL _ ~ -º-
N-6 E-2 I-10 K-13 0-3 

M-3 ]\f-7 H-10 H-6 H-13 

I-9 L-6 J-2 B-13 G-3 

K-11 L-3 K-5 E-4 J-6 

C-11 E-~ G-8 J-1 0-10 

J-8 E-5 I-12 D-3 G-7 

_e_ _ Q_ __B_ _N_ _JL 
N-1 ~f-5 I-4 F-9 D-13 

H-8 B-10 E-1 B-5 0-12 
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\}rupo de boxeadores e técnicos do Sporting Club de Paris, entre eles ~igura o famoso Halimi :l M m.;.,, ·port" do m""'' · """• · '"'~"" ,;,,. do '°"~ do 
• atividade física, · na modalidade de boxe, intitulando-se clubes, 
: grémios, academi~s. etc., ~te., os quais tem como finalidade prin

cipal preparar boxeadores paro sucis "lutos'. Quasé "seinpre eles 
1 estiío em móos de técnicos especializados, alguns destes foram 

boxeadores no passado, autros por. estudós fejtQS .o . ésse respeito, 
possuidores, assim, de um cabedaf de conheciment• s, transmi
tem-no, através de árdua tarefa de aprendizada e preparasoa 

física, a seus pupilos os ensinamentos de defesa ·e ·atnque para os futuros com
bates na "nobre arte". Se bem é certo isto que estamos comentando, é voz cor
rente que, em se tratando de fazer referencias aos objetivos destes centros de 
boxe, merece uma considerasoo especial um ·deles' q~e · está· em Fransa, em Paris, 
denominado Sporting Club de Poris fundado em 1954, e o qual situa-se em um 
focal de · amplo copacidade ten do um solo o capaz de , receher 2 . 500 especta: 
dores. Bem, até éste momc~to néío há nada de extraordinário, senóo pelo o que 
nos referimos agora. Quanao se organizou o "Club", fizeram-no sobre bases .no
.vas e pensan~o nao somente na concepc;iío pura. e. simple~ do. e¡¡er¡:ício físico e 
da prático do boxe como tal, mas dando o estes urna base científica. Com 
efeito, a orgonizac;iío do citado clube compreende cinco grandes secsoes a saber: 
birec;iío, técnica, servi~os médicos, negócios ·col11erciois· e · psicologia aplicada. A 
direc;iío está confiado a grandes personalidades e entre elos as vinculados oo 
boxe, pa1a desso moneim. ter l> clube .JJmo certa facilidode em suos relosoes 
públ:cas, seriedade e renome em suas ativid'ades.' Á "secsa·o · de ñegócios co
mercia is compreende o ossessoromento aos pugilistas em suas relasoes para com 
os lutos através dos contratos e de tudo .aquilo relacionado com os mesmos, 
direta ou indiretamente, como por exemplo a publicidade, em ocasioes que lu
tam pugilistas afamados, tefevisao, rádio, revistos, patentes, seguros, etc., etc .. 
Pois bem, as scc~oes importantes, sem deixdr ae · reconhécer ó valor das outras, 
sóo: o sec~iio técnico, o qual compreende o ensino do boxear "cientificomente'', 
ensinamentos os quais seguem urna planifi~asiío. i~tegral até que o aspirante 
chege o ser um "boxeador" e estar capacitado para tal. Notáveis mestres e 
preparadores tomom conto dos alunos, aos quais impoem as instruc;oes perti
nentes e os submetem oos regimes de esfOr~os· necessários paro -os objetivos que 
buscam. Esto secsao tem íntima vinculac;óo com a médico, na qual se encontrom 
médicos especializados como o dr. Jean Berger, Jean Bouche, Henri Calvet e 
alguns outros mais, os quois desenvolvem · uina a~ivida<le interessantíssima de 
assistencia aos pugilistas, maior oinda nos cosos de incapacidades ou deficien
cias de quolquer ordem. Os ditos médicos, sustentom a tese que qualquer lesao, 
ocasionada pela atividode boxística, pode ser superado com as atenc;oes devi
das e em tempo oportuno. 

- Todos eles estíío de acordo que o primciro síntoma revelado por um bo
xeador é a melancolia, e as suas preocupac;oes sao principalmente dirigidas 
para a vista, os ouvidos, lesoes superficiais, ou da pele, e os internos; com 
evidente referencia oo sistema nervoso e a·os · réflexos cerebrais. O íntimo can
tata que tem esto secc;ao com a de psicologio, que trata do indivíduo m suas 
reac;ííes, em seus problemas, de diversas ordens, . qu o pugilista tem em suil 
convivencia nesta comunidade, completa o quodro de too moderna instituisóo; 
que nao só forma atletas boxeadores, mas que os resguarda tecnicamente, le
galmente, médica e moralmente. lnstituic;ób l¡ué, por tóo altas finalidades e 
princípios, merece todo o nosso aplauso; digna de ter seguidoras em quolquer 
porte do mundo, para que dessa formo, a . prát_icq 40 b~xe. s~ !a!<O mais pro
veitosa e cam menores riscos. 
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Os 
te, 

- -

Texto: de. Wl~LIAM TOQUEVILLE 

exames de olhos, ouvidos e bocas sao realizados periodicamen
é uma forma para prevenir deficiencias maiores ocasionadas 

nos combates 

'. . . . . . . 
.. •• • ••• • 4 -~- ..... ~-~· (. :· ;,--: • \.•": .. ~·_;; ... • ... ~ • • • ~. ,. • 
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HORIZONTAIS 

1 - De~embaragaremos o 
3 - Espécle de feljáo 

terreno ~P' 
PALAVRAS CRUZADAS 191 13 - Movimentos rápidos e invo.

luntários do globo ocular 
14 - Rompias o in,·ó!ucro de 

- Locugáo tóla e disparatada 
4 - Nome de uma consoante 

- Nome de uma consoante 
5 - Racha com o bico de um piáo 

- Pessoas que planejam meios 
ex~raorc;J.inários para alcancar 

um flill 
6 - Arvore própria para constru

cóes 
- Aviador exímio 

7 - Antigo capote com mangas e 
abotoado na frente 

- Arvore da familia das Legu
minosas, divlsiio Mimosáceas 

- Escrava romana que penteava 
e perfumava as trangas de 
sua ama 

8 - Estilo usado pelas adeptos de 
Gongora, poeta espanhol 

- Acha graga 
9 - Lugares assinalados por acon

tecimento notável 

- Alcool cuja oxidrilo está liga
do a um carbónio de dupla 
liga!(áo 

- Ordens judiciais publicadas 
por anúncios 

- Oferece 
10 - Símbolo do Rutenio 

- Ser anunciado por um som 
11 - Sufixo 

- Pronome pessoal 
- Que é da natureza do ar 

12 - Provocacáo 
- Aparencia 
- Parent.esco pelo lado das mu-

lheres 
13 - Lavrava a terra 

- Tratado acerca dos aromas 
14 - Pequenas escunas 
15 - Canoa dos índios do Amazonas 

VERTICAIS 

1 - Alterac;áo dos caracteres de 

um corpo organizado 
3 - Nome de uma cobra veneno

síssima (plural) 
5 - Ato de abanar ~ cabega quan

do se aprova ou consente 
- Desmoronamento resultante de 

erosáo produzida por águas 
subterraneas ou águas pluviais 

6 - Agiota 
7 - Alegórico 
8 - Que nao se pode legar 
9 - Prnmo que sustenta os 

das forjas de ferreiro 
10 - Contrato de hospedagem 

- Símbolo do Ouro 
11 ~ Relativo a abismo 

foles 

12 - Arranquei o cabelo em sinal 
de dór 

- Espago_ de 12 meses 
-· óRéptil sáurio que vive de or-

dinário em esconderijos som
bríos 

fica ligada a terra depois de 
15 - Tratarei o assunto por brin

cadeira 
- Camada inferior da ~ociedade 

16 - Rio da Itália 
- Parte do tronco vegetal que 

cortada a árvore (in>erti.) 
17 - Transcri<;áo do monograma 

grego do Cristo 
- Chefe espiritual dos indigenas 

18 - O menor dos números pares 
19 - Costuma 

- Cada um dos 3 pequenos 
quadros que contém várias 
oracóes e outras fórmulas , e 
que se encostam a banqueta 
do altar, para ajudar a me
mória do celebran~e 

20 - Sacerdote budi,5rn 
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i CONCURSO. DE PALAVRAS ~CRUZADAS 

-·-= ---= -= --
RESULTADO DO N.o 189 

HORIZONTAIS 

1 - Geomancia - Panaria 
2 - Trecho - Pitui 
3 - Fronhas - Orixá - Efó 
4 - Feminino - Tívemos 
5 - Nona - Baal - Piadas 
6 - Griseu - Nistagmo 

ATENCAO 
CONCORRENTES 

das cidodes do Río de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, Santos, 
Campinos, Jundiaí, Ribeiroo Preto, 
Aroroquora, Sorocabo e Bouru -
quando sorteados. de~eroo receber 
seus premios em nossas sucursais 
nos seguintes endere~os: 
RIO DE JANEIRO · 
P~a. Mohotmo Gondhi, 2 - 4.o A. 

CURITIBA: 
Pro~a Osorio, 45 - 2.o A. - S. 202 

BELO HORIZONTE : 
Av. Afonso Pena, 867 

SANfOS 
Rua do Comércio, SS, lojos 1-3 
CAMPINAS: 

Rua Francisco Glicério, 139 
JUNDIAI ,· 

Ruo do Rosário, 145 
RIBEIRAO PRETO : 
Rua Américo Brasiliense, 395 

ARARAQUARA : 
Rua Podre Duarte, 1360 - S. 2 

SOROCABA: 
Ruo Dr. Broguinho, 169 

BAURU: 
Rua 1.o de Agosto, 1 

7 - Ogarab - Navarvo 
8 - Ado - Melena 
9 - Iríante - Medir 

10 - Litico - Osório - Soda 
11 - Varapau - Pía 
12 - Palomar - Fé - Il - Eco 
13 - Catatermómetro ' 
14 - Crestaram - Río - Os - Ala 
15 - Só - Emalar - Ousa 

VERTICAIS 

1 - Aca 
2 - Etrioscóp!o 
3 - Oró - Preá 
4 - Mentagna - Iva 
5 - Ache --Radical 
6 - Nhambibororocas 
7 - Cosías - Amaro 
8 - Maenga - Pata 
9 - Ats!lua - Arame 

10 - Vetou 
11 - Coopta - És - Fera 
12 - Eril 
13 - Pitanceiro - Moa 
14 - Pixíd!o 
15 - Atavas - Opímo 
16 - Nu - Estrem - Ileso 
17 - Aíem - Lesa 
18 - Folguedo - Eras 
19 - Idos - N!dícola 
20 - Ara 

ATENCAO 
O próximo sorteio n. 190 

será realizado na redac;:áo 
de "A Gazeh Esportiva 
Ilustrada", dia 20 de setem
bro, as 11 hs. Estáo todos 
convidados. 
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RELACA.O DOS PREMIADOS NO CONCUR
SO DE PALAVRAS CRUZADAS N.o 189 

l .o PREMIO- No valor de Cr$ 1.500,00- N.o 
284 - ANDRÉ ANDREUCCI - Rua 
13 de Maio, 212 - SOCORRO - S. P. 

2.o PREMIO - No valor de Cr$ 700,00 - N.o 
6 - GILSON ANTONIO BARBOSA -
Rua Santo Antonio ,718 - NATAL -
RIO GRANDE DO NORTE 

3.o PREMIO - No valor de Cr$ 500,00 - N.o 

4.o 

606 - MIGUEL ALONSO ALVES -
Rua Cónego Valadao, 1813 - GUA
RULHOS - S. PAULO 

PREMIO - No valor de Cr$ 300,00 - N.o 
386 - ALICE G. DA SILVA - Rua 
Cetarina Braida, 469 - CAPITAL 

Cartas recebidas ................ . l .872 
738 

4 
Acertadores ..................•.. 
Premiados .....................• 

ffi!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

RESULTADO DA CARTA ENIGMATICA N.0 190 

Portuguesa teve de darn;;ar o "vira" ante um Sáo Pau
lo que estava inspirado e irresistível. Seis a um foi a con
tagem registrada. Os tricolores confiam agora na conquis
ta do título de 61. 
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.c10~IZON1'AiS 
1 - Desafiará 

V 

2 - Que dlz respelto a Aaráo 
3 - Cadenc!ará 
4 - Grito festivo que servia para 

evocar Baco 
- Tribu de indios 

habitavam o r!o 
5 - Dispositivo de 

ramentns que 
volta completa 

6 - Criticar 

Car!ris que 
do Peixe 
algumas fer
f acilita urna 

7 - Patráo - proprietár!o 
- F!ca quieto 

8 - Trindade 
9 - Comer a cela 

- Patrao linvertido) 

o 
w 
- -

A 

e FI 
{ e 
f< R 

\) 

+ 
L 

A ~ 

c. e. 
o M 
VE .. ~.lCAIS 

1 - Quase igual 
2 - Ira 

~ 
R 

3 - Que tem os dentes dlreitos 
4 - Pequeno osso do nariz 

~ 

- Medida grega de compr!mento 
5 - Espaco de 365 dias (!nvert.) 

- Atmo.sfera 
- Partir 

6 - Anzol com penas de guará 
7 - Encolhido 
8 - Letra grega 

- Mais adiante 
9 - Papagalo .sem cauda 

I 

CRUZADINHA 

2 3 4 5 
N.0 31 

6 7 8 

I s ~ 
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3 

il¡ ff 
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6 

'7 E 
8 

' 

9 

HORIZONT AIS 
1 - Aterra 
2 - Aléfu disso 
3 - Grande rato de c6r arruivada 
4 - Milho torrado e reduzido a pó 

- Enche de água todo o cháo 
5 - Igreja episcopal 

- Metal cujo simbolo é AG 
6 - Osso do corpo humano 
7 - Existes 

- Pantano 
8 - Gruta 
9 - Amarrar 

- Exclama~áo de dOr -

VERTICAIS 
1 - Quebrar urna casa comercial 
2 - Cumprimentels 
3 - Agudeza 

- Aqui 
4 - Membro das aves 

- Estelo ou coluna de susten
tacáo 

5 - Que náo se encentra em quan
tidade 

6 - Pequena rua 
- Base 

7 - Agira 
8 - _Jugo de bols 

- Juntei 
9 - Naquele lugar 

_/ 

RIFOGRAMA 

fl. B e o E f G H tJ K L 

PROBLEMA N.0 26 

Dirirgir-se; v.rel. . • • • 
J-1 A- 5 E-2 H-6 F - 5 

Caminham; v.t. E- _pi_ jJ_ _ti_ lL 
K-1 C-6 I-5 A-4 B-5 

Purifique; v.t. • 
B-~ B-6 G -1 F-2 L-3 

Pequena tenaz: s.f .• L __[_ JL 

* 
J9:__ 

E-6 e°' J-2 G-5 

Trac;o de uniáo; s.m. 
E-1 F-6 G-3 1-2 H-5 

Amparo; s.f • • 
J-4 I-1 1-3 K-2 B-3 

Removam; s.f. 
A-3 F-1 F -4 H -2 K-4 
-"-::: ,--. 

_.___ -+--
J-5 

1
D-1 D-3 J-6 G-4 

Nesse caso; adv. 

Tecido de arame; s.f.pl. • • • 

Máe da mulher em rela!(áo ao 
marido; s.f .• • .• 

_I_ _E_ l- _a_ _s_ 
K-3 C-1 A-2 D-2 1-4 s o -º- _fL _E)_ 

Substáncia de fórmula 03; s.m. --
D-6 

K-6 

H -3. 

D-4 

E -5 G - 2- ' C-, 

E -3 L-1 B-~ 

Acalentar; v: t . • • • • • • • _}}___ l ~ A- ~ 
B-1 L-a C- 3 E-4 G-6 

SOLU~A.O DO PROBLEMA N.0 25 

Livrar 
Evito 
Opaco 
Nédio 

Tramas 
Ordem 
L!<;áo 
SeráC' 
Trema 
Opaca 
In vez 

RESULTADO DA CRUZADINHA 
N.o 48 

HORIZONTAIS: 1 - Degenerar; 
2 - Li; 3 - BabilOnia; 5 - La
ranjada; 6 - Ser; 7 - Títere - Ve; 
8 - Meu; 9 - Restos 

VERTICAIS: 1 - Debilitar; 3 -
Gabaritos; 5 - Lunário; 6 - Elo; 
7 - Rinhas; 8 - Dever; 9 - Roa 
~ Aréu : 

VIVER EM 
CONTRADI 

QAO COMA 
PROPRIA 

RAZAO l!: O 
ESTADO 

MAIS INTO 
LERÁVEL. 

RESULTADO DA CRUZADINHA 
N.0 49 

HORIZONTAIS: 1 - Bo~o; 2 -
ÉS - Velho; 3 - Atacado; 4 - Te
ma - Eter; 5 - Anil - Melo; 6 -
Tacha; 7 - Pane; 8 - Artístico; 
9 - Ao 

VERTICAIS: 1 - Beata - Pa; 
2 - Ostentará; 3 - Amianto; 4 -
Calcei: 5 - Ova; 6 - Edema - Ta; 
7 - Glote; 8 - Elenco; 9 - Couro 
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PANORAMA RETROSPECTIVO QUIHZEHAL 
· · · de :, todos os esportes 

OSWALDO.· BENTINI .. 

AGOSTO. 

,16 UARTA-FEIRA 19 - SÁBADO • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-• 
• 
• 
•• 
•• 
1 

- O Campeonato Pau 
ial) acusa os seguinte · 
x Corinthians 1; Jabaqua 
e Botafogo 2 x Taubaté l. 

liiiílll!~hL o Gremio, de Porto 
v c Metropol, de Sta. Catarina, p 
tagem de 3 a 1, em contenda da Ta~a ' r 
FUTEBOL - Sao jogadas estas p as p 
Certame Guanabarino: Olarla 3 :.F'lamen 
go 2; América 1 x Madureira O e Fluminen
se 1 x Canto do Río O. 
FUTEBOL - Em San José da Costa Rica -
América Central - a equipe do Real Ma
drid, da Espanha, vence o Saprissa, local, 
por 4 a 2. 
BOLA- AO-Cll:STO - Realizam-se os seguin
tes jogos pelo Campeonato Citadino Masculi
no: ' · 80 x Floresta 71 e Cor!nth!ans 6 
X ,P' 52. 

Portuguesa de Desportos 
al pelo escore de 4 

ta éu "Dr. Delfino Faccnin 
CICLISMO - Encerra-se a "Volta de P 
gal" coin a vitória final do pedailsta · 
Mário Silva, do F. C. do Porto. 
AUTOMOBILISMO - O volante italia L 
renzo Bendini vence o XXVII Grande . r eniio· 
de Pescara, na Itá lia. 
ATLETISMO Em Varsóvia, !> po~ones 
Edmund Pleatrkrowskl bate o recorde europeu 
de Jan~amento de · o: 60,47 mts. 
ATLETISMO - ' vié.tlca Irina Press me-
lhora a marca al do pentatlo' moderno 
f eminino, total .020 pontos. 
~IS - Pelo InternacionaJ de . V!a-. 
régio, Itália , onald Barnes ven-
ce o italiano 5-3. 
BOXE - No tt!o, num c bate entre mé
dios, Felipe Cambeiro, campeáo braslleirÓ da 
categoría, vence, por nocaute, o argentino Jo- ~ 
sé Caceres. 

• FUTEBOL - Efetua 
tros pela Divlsáo Especia 
ta: Santos 6 x XV de No 
thians 1 x Taubaté O. 

e FUTEBOL - Os vários es reglonals 
do Brasil apresentam os s tes números: 
MINAS· GERAIS - Rena a O x Demo- · 
crata O; PARANÁ - Bloc x Olímpico O 
e Palestra 1 x Britanla O; ut - Rlver 1 
x Fluminense 1 e Piaui 2 Rlo Negro O; 
AMAZONAS - Labor 2 X ncesa Izabel 2 ; 
PERNAMBUCO Ferroviárlo O x Sta • 
Cruz O; SERGIPE - Cotinguiba o X Itabaia 
na O; GOIAS - Goiania 3 x Ferroviário O e 
PARA - Combatente 4 x Llberato 2. 

e FUTEBOL - o Penarol vence o Danubio por 
4 a 1, em contenda do Campeonato Uruguaio. 
FUTEBOL - Na Itália, num cotejo amisto
so, o Mllan vence o Parma por 3 a l. 
FUTEBOL - Tem início o Campeonato Fran 
ces do corrente ano com as seguintes part 
das: Racing 2 x Angers 1; Stade Reims 5 
Metz 3; Nice 4 Le avre O; Nimes Olí 
pie 2 x Royen ouse 3 x Lyon l. 
FUTEBOL - as disputas do c -

. tame Ingles da ~ temporada com 
seguintes jogos : Ar Burnley 2; Bir-
mingham 2 x Fu 1 ; Blackurn O x Car-
d!ff O; Tott enham Blackpool 1; Bolton O 

· x· Lpswlch O; Chels 2 x Nottingham Fo-
r est 2; Everton 2 x ton Villa O; Manches-
ter Clty 3 x Leicester 1. 

e BOLA-AO-C:ti:STO - Em Niterói, tem ini
cio o XIII Campeonato Braslleiro Feminino 
com o encontro: Estado do Rlo 31 x Babia 15. 

-AO-Cll:STO - Em Catanduva, num 
onf.P nto entre equipes masculinas, o "fi
e" local do Cruzéiro supera o do Flamen-

o Rio, pelo placarde de 70. 

,17 - QUINTA-fEIRA 

CAO - Na "Terr 
r japones Tsuyosh 
arca mundial dos 2 

0"4/ 10. 

• 
• 
• 
• 
• 

FUTEBOL - Sáo efet!Vadas as segulntes ·con.J . NATACAO - E,m. Los Angel , 
tendas pelo Campeonato Guañabar!no: Bo- "yankee" Carl Robie, de apenas 16 anos de 
tafogo 1 x vasco 1; Bangu o x Bonsucesso o 1dade, registra novo recorde mundial para a 
e Po tuguesa 2 x s. Crlstováo o.· prova dos 200 metros, nado borboleta: 

OL - Em Miláo, Itália, a equipe lo- · 2'12"6/ 10. 
ternazionale supera a do Dinamo, de • T~IS - Doris Schuster, da Austria, vence 

contagem de 4 a o.- .C11rmen Coronado, da Espanha (6-2 e 7-5) 
o atacante Humberto, ex- em "match" do Torneio Internacional de Is-
eiras, asslna compromisso tambul, na Turquia. 

o Fluminense, da "Cidade Maravllh ATLETISMO Em 
ATLETISMO - Em Leningrado, URS "yankee" Jay L. Silve 

Bruxelas, Bélgica, o 
melhora a marca 

sso do peso: 18,50 viétlco Klinov melhora o recorde m ial dos mundial militar do 
50 km. de marcha a pé: 4h1'39"5 10.· . . • . metros. ' 
GOLFE - Em Caracas, Venezuela, o mexl- • AUTOMOBILIS 
cano Juan Antonio Estevez sagra-se vence- na Inglaterra, o Pil 
dor do Campeonato Aberto de Golfe do Val- vence a prova 

' 
~ista de Goodwood., 

les Stlrling Moss 
"Tourist Trophy", 

utomóvel Clube daque-le de Arriba. promovida pelo 
a· ~S - Em Istambul, Turqula, pelo Tornelo le pafs. . 

Internacional local 0 braslleiro Mandarina e BOXE - Em Caracas, o braslleiro Eder Jo-

• 

• 
• 
• 

• 
ll 

tmpóe-se ao spanhol Arllla (6-4 e 6-3). fre conserva o cetro mundial. dos ;;galos' '.: ao 
BOXE - s antiago do Chile, pelo cam- vencer, por nocaute, i;io sétuno round , o 

ericano Amador 0 brasllelro venezuelano Ramon Arias. 
teado vence, por pontos. o cht- OXE - N~ "C,idade dos ~rranha-céus", 
bles, num renhido comb • UU., o me10-med!o argentmo Jorge e 

nandez vence, por ampla ma em de 
10 cubano Isaac Logart. 

. f E 1 RA XE - Em Barcelona, Espan a, o chll 
Conrado More!ra é superado, p band · 

TO - Registram-se as se- no terceiro assalto, p elo campeáo 
guintes contagens no Campeonato Paulista Ben Ali, num combate entre "galos". 
Masculino: Sirio 64 x Tenis 48 e Cor inthians 20 _ DOMINGO 
72 x Floresta 62. 
CACA E PESCA - Tem inicio em Almerla, 
n a Espanha, o IV Campeonato Mundial da 
Modalidade e do qual toma p ar te, também, 
o Brasil. 
NATA -o 
n adad 

- Em Los Angeles, EE. UU., os 
·te-americanos Steve Clark e 

tem os recordes m un diais dos 
ado livre e 400 metros, quatr 

espe«t,ivamente, em 54"4/10 

T ed 
100 
estil 
4'55' 
B..._,.,.. , --~os Estados Unidos, numa lut 
t édios, o mexican o Fidel 
V e, 
Noriega. 

nocaute, o n orte-americano 

BOXE - Em Idaho, EE, UU., num combate 
ent re pesos máximos estadunidenses, Georfe 
Logan denrota, por K .O.T., Pete Rademacher. 

• FUTEBOL - O Cam peonato P aulista (Dlvl
sáo Especial) acusa os segulntes resultados : 
Sao Paulo O x Palmeiras O; P ortuguesa de 
Desport os 2 x P ortuguesa Santista O; Fer
r ovlária 2 x Comercial 1; Guaran! 3 x Bo-
t afogo 1; e Juventus 2 x Noroeste l. 
FUTEBOL Tem andamento o Ce 
Argentino coro éstes jogos : Indep 
x Raclng O; Gimnasia 2 x Rosário , 

( 
renzo 2 x Los An des 1; Velez 1 x B 
Argentinos Júniors 2 x Atlanta 1; Riv 

1 te 1 x Ferrocarril O; Lanus 2 x Hurac 
Chacar ita 1 x Estudian tes l . 
F UTEBOL - Realizam-se as seg 
tldas p elo Campeonato Uruguaio: acional 1 
x Rampla O; Ce1.:ro 2 x Wan derers O e Fe
ntx O x Liverpool o. 
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1,AE:&....~n 1 · 
Chileno, reali

orfias: Colo-Colo 3 x 
x Green Cross 1; 

iaoi_'l'f!!I...,~ 1; Univ. do Chi
Espanhola 4 ; Santiagó Mor

....,~~.._ngers 1; O'Higgins 2 x Wande-
res stino 1 x Ferrobadminton l. · 
FUTEBOL - Na Europa, pelos certames re
gionais, sáo efetuadas as seguintes partidas: 
FRANCA: Lens 3 x Sochaux 1 ; Monaco 1 x 
St. Etienne O; Stade Fran~ais 2 x Renn_es 2; 
Nancy O ·x Racing O; e Montpellier 5 x Se
dan O; SUIQA: Lugano 3 x Chaux dé Fonds O; 
Servette 3 x Lucerne l; Young Boys 4 x Lau
sanne 1; Grasshoppers 3 x Young Fellows 1; 
e Zurique 2 x Schaffouse 2; e IUGOSLAVIA: 
Crvena 5 x Varda1· O; Bel · do 6 x Sarave
jo o; Rijeka 1 x Vojvo · O; e Borac 1 x 
Hajddik O. 
FUTEBOL - partidas pe-
los diversos ca nals do Brasil: 
PARANÁ: o 2 x Se eto o; Operário 2 
x Ferroviário O; Río Branco 4 x Primavera l ; 
Caramuru 1 x Agua Verde 1; e Irati 3 x Gua
ran! 1; BAHIA: Galícia 6 x s. Cristovao 1 ; 
PARA: Tuna 2 x Avante O; GOIAS: Goiás 3 
X Atlético O; PERNAMBUCO: s. c. Recife o 
X Náutico O; ESPfRITO SANTO: Río Bran
co 4 X Vale do Río Doce l; MINAS GE
RAIS: Atlético 3 x Meridional 2; América 1 
x Guaran! O; Vila Nova 1 x Sete de Setem
b , 1; Uberaba O x Valeriodoce O; e Side

a 2 x Bela Vista O; e RIO GRANDE 
UL: Gremio 3 x Guaran! O; Farroupi-

1 x S. José 1; Aimoré 1 x Cruzeiro 1; e 
P s 2 x Juventude l. . 
R TAS - Na Rala de Jurubatuba, o c. R. 
Tiete sagra-se vencedor da V Regata Oficia l 
d a presente temporada. 
CICLISMO - Na Itá lia, o belga Gilbert Des
inet vence o G. P . "Indús omércio" le
vado a efeito na c!dade 
ESQUÍ - No c il' .... -~~ 
Schweit ner sagra-se 
gante, no curso do 
de F arellones . 
AUTOMOBILISM - Na uécia, o piloto 
ingles Stirling Moss vence a prova intitulada 
"Canon de Karlskoga". 
MOTOCICLISMO - Na Suécia, o sueco Sten 
Lundin vence a prova internacional "Volta 
de Uddevalla'. 
MOTOCICLISMO - Em Bedford, Inglater
ra, o britanico George Brown estabelece no
vo recorde mundial com partida sem impul
so, a ingir a velocidade de 108,74 milhas 
por 
NA - Em Los Angeles, EE. UU., o 

ericano Fred Schmidt melhora a 
ma undial dos 100 metros, nado borbole-
ta: / 10. 
NA _ AO - A holandesa Korrie Winkel 
igu o recorde europeu dos 200 metros, na-
do costas: 2'35"6/ 10. 
Tll:NIS - A britanica Robin Blakelock su
pera a austríaca Doris Schuster (7-5, 3-6 e 
6-1) e sagra-se t:ampeá feminina do Torneio 
Internacional de Istambul, Turquia. 
BOXE - Em Santiago do Chile, no curso 
do Campeonato Sul-Americano Amador, o 
braslleiro Orlando Nun pera, por pontos, 
Rene Coellom, do numa luta en-
tre meio-médio-1 

FUTEBO po 
1 de 

da do Ca p ato gles. 

e o Blackburn 
1, em conten-

BOLA-AO-Cll:STO - Sáo jogadas estas par
tidas pelo Campeonato Paulista Masculino: 
Palmeiras 57 x Sirio 53 e Floresta 57 x 
Tenis 39. 
BOLA- AO-CtSTO - As guanabarinas supe,. 
ram. as gaúchas por 81 a 35, em "match" do 
Campeonato Brasileiro (Niterói) . 
T ll:NIS Os brasileiros Ronald Barnes e 
"Lelé" Fernandes class!f!cam-se p ara a final 
de duplas masculinas do Torneio Internacio
nal de Ort!sei, Itália. 
TtNIS - Roy Emerson , da "Terra dos_ Can
gurus", laureia-se campeáo do Torneio In-
ternacion al de V tria. 

Niteroi, em se-
qüencia ao Certame s!leiro Feminino, sáo 
jogadas estas parti S. Paulo 105 x Babia 
16 e Paran á 46 x Grande do Sul 28. 
Tll:NIS - o bras i Ronald Barnes ven
ce o Italiano G. Merlo (8 -6, 6-1 e 6-3) e con
quista o cetro do Tornelo I nternacional de 
Ortisei, n a Itália. 
FUTEBOL DE SALAO - Sao jogadas parti
das pelo Super-Campeonato P aullsta : ! piran-



ga 4 x Palmeiras 2; Tenis 2 x CMTC 2 e 
Banespa 6 x Macabi _l. e X:A:DRIEZ ,~ o meatxfo' Olafsson, da. Islandia, 
vence o ¡rorneio lJil;.ertracional aa Zona. Eu -
ropéia, ao !ID!tlatar col!). ·Cirlc, da. Iugos1ávia. . 

e BOX'E ...L@m "netrcüt, !1!11!:. 'UtT i' num comba
"te errlire • tl'léélios, o n01'te-nmal'iC!1IlO Henry 
!l'I8Dk veñce, -por pontos. o lemiío Franz 
Zuzina.. _ . . 

• :sen - Na "Oicl:ule dm; Vevtos", EE. U'O'., 
mnna. peléje. éntre meio-plisadoS norte-eme
ricsnos, Freddy Mirok empltta ~ Chuck 
Gsrret, após 10 ''rounds". " _. '-' 

ll - QUAllT.A-FEt 
e iFIJmElBOL - ReaJizam-se as segutntes parti

aas .pé.lo bampeonitto Paulillta (Divisiio 'Espe
cial•) : -S. Paulo 3 x XV de Novembro 1; Co
mercial 2 x Taubaté 1 e Portuguésa Santts
ta .l! x IJuventus l. 

e FOT.l!JBOL - Sáo jogadas estas pelejas pe
la III Ta<;a "Brasil": Fortaleza 2 x Remo O, 
em Fortaleza; e América 2 x Cruzeiro (Mi
nas) l, na Guanabara. 

e FUTEBOL - O técnico Gradin assina com
promisso com o .Bangu .A. C. 

• FUTEBOL - Na "Terra de Dante", o Mi
lan vence o Honved, da Hungría, pelo esco-
re de 3 a 2. · 

e FUTEBOL - Em Nuremberg, a equipe que le
va. o nome da cidade, campeá da Alemanha 
Ocidental, vence o Drumcondra, campeáo da 
Irlanda, pela contagem de 5 a o. 

• FUTEBOL - Os conjuntos do Asas e do Ibis 
empatam por um tento, em confronto váli
do pelo Certame Pernambucano. 

• FUTEBOL - Pelo Certame Baiano, o Galí
cia supera o Guaran1 por 2 a o. 

e FUTEBOL - Destacam-se os seguintes resul
tados no Certame Inglés: Albion 2 x Ever
ton O; Leicester 3 x Chelsea. 2 e Hotspur 2 x 
West Ham 2. 

• BOLA-AO-C~STO - Em Niteroi, em seqüen
cia ao Certame Brasileiro Feminino, sáo efe
tivados éstes 'matchs": Guanabara. 62 x Pa
raná 31 e Rio Grande do Su! 37 x Estado 
do ·Río 27. 

e BOLA-AO-C~STO - Pelo Campeonato Pau
lista Masculino, sáo jogadas estas partidas: 
Sirio -70 x Corinthians 55; Floresta 67 x Mon
te Líbano 53 e Tenis 62 x Bancários (Gua
rulhos) 48. 

• PENTATLO MODERNO Em Moscou,_o 
soviético Igor Novikov sagra-se campeao 
mundial da modalidade, pela quarta vez con
secutiva. 

24 - QUINTA-FEIRA 
• FUTEBOL - Na Itál!a, o conjunto peninsu

lar do Udinese vence o Kladno, da Checoslo
váquia, por 3 a. 2, e conquista a Ta<;a "Mi
tropa". 

• BOLA-AO-Ci!:STO - Registram-se os seguin
tes resultados, em Niterol, pelo Campeonato 
Brasileiro Feminino: Sao Paulo 84 x Rio 
Grande do Su! 28 e Paraná 35 x Bahía 21. 

• NATAQAO - Em. Fresno, Califórnia, EE. 
UU., o nadador norte-americano Mike Mea
life melhora a marca mundial das 110 jardas, 
estilo borboleta.: 1'00"2/ 10. 

~ TIRO AO ALVO - Em Oslo, a equipe norue
guesa registra novo recorde mundial de tiro 
com fusil de guerra, ao conseguir 684 pontos. 

25 - SEXTA-FEIRA 
• FUTEBOL - Em Montevidéu, num confron

to amistoso, o Nacional vence o Santos pela 
contagem mínima. e FUTEBOL No Canadá, o Real Madrid 
derrota o Toronto City pelo escore de 5 a l. 

• BOLA-AO-C~STO - Ña capital fluminense, 
tem andamento o Campeonato Brasileiro Fe
minino, com estas partidas: Guanabara. 81 x 
Estado do Río 35 e ,Río Grande do Sul 46 
x Bahía 17. 

e BOLA-AO-CltSTO - Sáo jogadas estas por
fías em prosseguimento ao Certame Paulista. 
Masculino: Floresta 98 x Bancários (Guaru
lhos) 35 e Monte Líbano 71 x Pinheiros 55. 

e BOLA-AO-Cll'.STO - No "Vale do Para.iban, 
pelo I Tornelo de Campeóes Femininos do 
Interior do Estado, sáo jogadas estas peléjas: 
Ga~a 38 x Pindamonhangaba 36 e Soroca
ba 84 x Quatá 39. 

e ESQUt - Em Long Bes.ch, Estados Unidos, a 
austriaca Renate Hansluwka. vence a prova. 
de salto do Certame Mundial da modalidade. 

e BOXE - No Tex~, EE. UU., Tony Alongi, 
de HollYWood Beach, derrota, por K.O.T., no 
oitavo assalto, 'I'e"c:I Herrong, de Houston, num 
combate entre. pesos. máximos. 

• BOXE -Na "Terra. do Tio Sam" numa. Juta 
entre médios estadunidenses, Cha~lie Tombs
tone Smith, de LOs-- Angeles, vence, por pon
tos, Irish Wayne, de Fresno, Califórnia. 

26 - SÁBADO 
• FUTEBOL - o Olaria vence o Fluminense 

pela contagem mínima, em partida do Cam
peonato da "Cidade Maravilhosa''. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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•• 

• 

FUTElBOL - Sao realizadas as seguintes par- • AUTOMOBILISMO - O volante británico 
tidns pelo Campeonato Francés: Rouen 1 x Stirling Moss vence o G. P. da Dinamarca, 
Miltz O; Nice S x Nancy 1 e Sedan 1 x Stade corrido no circuito de Roskilde, em Cope• 
Frangais l. nhague. 
F'lJTmBOL - Os diferentes certames reglonajs • T:ruNIS - O soviético Tomas Leyus vence o 
brasilelros acusam os seguintes marcadores: ~::;:c~::it:~ebdano ToRe;:eis opoinr t6e~'ac~-o4nael 6-de4, 
M'IN·A'S: Sete de Setembro 1 x Guarani 1; 
~NAMBUCO: E. C. Recife 5 x Central 2; Moscou. 
'PA'RANÁ: Água Verde 2 x Irati 2; e Río • CICLISMO - O pedaUsta Italiano Pierino 
!tranco 2 x Pa1estra. 1; ESPíRITO SANTO: Baffi vence o III G, P. de "Faema", em 
:Atlético S x Uniáo 1; GOIAS: Ferroviário Páv!a, Itália. 
2 X A1llét!co 1 e PIAUí: Caigara 2 X Bota- • CICLISMO - Na s~ (Zurich), o italiano 
fogo 1 e oomercial 1 x Flamengo o. Antonio Máspas vence o certame Mundial 

de. Velocidade, categorla pro!1ss1onal. 
FUTIDBOL - Evidenciam-se os seguintes e SALTOS ORNAMENTA!$ _ Em Sofia, BW. 
números '!lo Caz12peonato Ingles: Aston Villa. gária, 0 japones Szunuks Kaneto- vence 
3 x Che1Bea 1; _flurnley 3 x Bolton 1; Fu- a prova de saltos de plataforma des Jogos 
llum 2 X 'Evertl?!1 1 e Tottenham 4 x Arsenal l. Universitários Mundia.is. 
i''OlI'f!IBOL - ;.'E¡m Cadiz, Espanha., pelo Tro- . _28 _::.. SEGU""'DA FEIRA 
1éu ''Carr'alljla", a equipe espanhola do Bar• - -:--\ •~ -
celona ven:lle o River Plate, da Argentina, ~,. :FUTEBOL - Em Cadiz, o BarcelODa, da Es. 
por Ji a o. panha, vence o Penarol, do Urtiguai, pela 
CAQA ~BMARINA - Em Palermo, Itália, contagem de 2 a 1, em contenda. ''álida pelo 
o braslleil'o · Américo Santarelli vence o tor- " Troféu "Carranza". 
neio da modalidade, pescando um total de • F"UTEBOL - Destacam-se os seguintes re. 
45,140 quilos. ·~- · sulUl.dos no Campeonato Ingles: Blackpool ~ 
BOLA-AO-C~STO _ Em Niteroi, as paulis- x Biackburn Rovers 1; West Ham 2 ::r Tot• 
tas superam as guanabarinas pela contagem tenham 1; Wolverhampton 2 x Astan Villa a. 
de 70 x 55, conquistando, destarte, 0 titulo • Tll:NIS - O brasileiro Edson Mandarino 
de campeás nacionais da modalidade. vence Aronson Haig, de Chipre, por 6-0 e 

6-1, em partida do Torneio Internacional de 
BOLA-AO-Cll:STO - O "five" de Sorocaba. Atenas, Grécia . 
vence .o de Pindamonhangaba pelo placarde e BOLA-AO-Cll:STO - o •fiven do Brasil ven-
de 63 a 24, obtendo, assim, o cetro do I Tor- ce 0 do Japáo pela contagem de 100 a so, 
neio dos Campeóes Fem!ninos desse esporte. em seqüéncia. ao torneio da modalidade doe 
BOLA-AO-Cll:STO - Em Sofia, Bulgárla, Jogos Universitários Mundia1s (Sofia, :SW.-
pelo certame universitário local, a represen- gária). 
ta<;ao do Brasil abate a da ItáUa pelo escore 29 _ TÉRCA-FEIRA 
de 77 X 67. 
NATAQAO -'- Em Blackpool, Inglaterra, a e BOLA-AO-C~STO - Ém. Sofia, Bulgárta. 
norte-americana Donna de varona, de so- no curso dos Jogos Universitários Mundia.1s, 
mente 14 anos de idade; bate o recorde mun- sáo jogadas estas partidas: URSS 79 x BRA# 
dial das 440 jardas, quatro estilos: 5'37"9/10. SIL 56; Bulgária 89 x Polonia 74 e Checos. 
NATAQAO - Ainda na Inglaterra, a ian- lováquia 88 x Itálla 64 . 
que ..Becky Collins, melhora a marca mun- e FUTEBOL DE SALAO - Pelo Super-Cam· 
dial das 220 jardas, estilo borboleta: 2'33"6/10. peonato Paulista sáo efetlvadas as seguintes 
BOXE - Em San José da Costa Rica, Lou partidas: Banespa. S x Universitário 1J 
Gut!errez vence, por nocaute, no quinto CMTC 4 x Estréla 2 e Ipiranga. 1 x Maca.bl O. 
assalto, Evaristo Ramos, de Honduras, man- e ESQUÍ - Em Long Beach, Califórnia, os 
tendo, assim, o título de campeáo centro- Estados Unidos conquistam o título mundial 
americano dos médios. · de esquí aquático. . 
FU,TEBOL DE SALA.O - Em Santo André, e NATAQÁO - Na Bulgárla (Sofia), o ni~ 
pelo Campeonato Estadual da modalldade, nloc Tatsuo Fijlmoto bate o recorde mun-
o Lo de Maio, da Capital, vence o Meia Luz, dial universitário dos I.500 metros, nado 11• 
de Jundiaf, pela contagem de 3 a o. vre (18'42" e 8/10), durante as provas dos 

Jogos Universitá.rlos Mundiais. 

27 - DOMINGO 30 - QUARTA-FEIRA 
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FUTEBOL - Tem andamento o Campeonato 
Paulista, da Divisáo Especial, com os seguin
tes encontros: s. Paulo 3 x Taubaté o; Pal
meiras 4 x XV de Piracicaba 1; Comercial 
3 x CorintJ;lians 2; Norneste O x Ferroviária 
O; e Guarani 2 x Jabaquara O. 
FUTEBOL - Pelo Campeonato Guanabari· 
no, sáo jogadas estas partidas: Botafogo 2 x 
América O; Flamengo 2 x Bangu 1; Madu
reira O x Portuguesa O; Vasco 1 x S. Cris
továo 1 ; e Bonsucesso 2 x Canto do Rio l. 
FUTEBOL - Em Cadiz, pelo Troféu "Car
ranza", o River Plate, da Argentina, supera 
o Atlético de Madrid, da "Terra de Cervan
tes", por 1 a o. 
FUTEBOL - Sao jogadas as seguintes pe
lejas pelo Certame Uruguaio: Nacional 5 x 
Fenix 2; Danubio 4 x Wanderers O; Liver
pool 1 x Defensor 1; e Racing 2 x Rampla 
Junior 2. 
FUTEBOL - O Santa Cruz vence o Náuti
co por 3 a 2, em contenda do Campeonato 
Pernambucano. 
FUTEBOL - Os demais certames regionais 
do Brasil, apresentam os seguintes resulta.
dos: GOIAS: Vlla Nova 2 x Goiás O; STA. 
CATARINA: Carlos Renaux 2 x Paula Ra• 
mos o; PIAUí: River 1 x Auto Esporte O; 
PARA: Remo 1 x Júl!o Cezar O; e MINAS: -
América 4 X Bela Vista O; Atlético 4 X Va• -
lério O; Meridional 1 x Siderqrgica 1; Ube
raba 1 x Renascenga O e Democrático 3 x 
Pedro ñeopoldo 2. 
FUTEBOL - Tem lnfcio o Certame Italiano 
com os segulntes jogos: Bologna. 1 x Paler
mo O; Catania O x Spal O; Milan 2 x Vicen
za O; Internazionale 6 x ·Atalanta. o: Lecrco 
O x Padova. O; Sampdorla. 2 x Torino o: 
Roma 3 x Udinese 1; Florentina 1 x Vene
zia O; e Juventus 1 x Mantova. l. 
FUTEBOL Registram-se as seguintes 
contagens no Certame Argentino: Boca :i. _-x 

-ean Loo:enzo O; Independiente 1 x Chaca.
ritas O; Estudiantes O x Lanus O; Atlanta 
4 x Ferrocarril I; Argentinos 1 x Velez J.; 
Los Andes 2 x Gimnasio 1 e Rosario 3 x 
Racing 3. · 
FUTEBOL - O Campeonato Francés apre• 
senta éstes marcadores: Rennes 2 x Lens l; 
Monaco 4 x Sochaux 1; Montpell1er 4 x 
Lion 2; St. Etienne 5 X Nimes O; Raclng 
4 x Angers 3. 

e FUTEBOL - Em Belo Horizonte, o Cruzel
ro, local, e o América, do Rlo, empatam por 
um tento, em porfia válida pela m T~ 
"Brasil". e FUTEBOL - Em Blumenau, Sta. Catarina, 
o Santos goleia o Olimpico, local, por 8 a O. 

e FUTEBOL - Realizam-se os seguintes jogos 
pelo Campeonato Pa.ulista - Divisáo Espe
cial: Palmeiras 1 x Port. de Desportos lf 
Jabaquara. O x Comercial O e Botafogo 2 X 
Noroeste l. 

e FUTEBOL - O E. C. Recüe e o Ibis igua• 
lam-se no marcador em prélio do Campea. 
na.to Pernambucano: O a o. 

• BOLA...AO-~TO - !Registram-se as se
guintes contagens no Campeonato Paulista 
Masculino: Floresta 63 x Ipiranga. 59 e Sirio 
76 x Monte Líbano 38. 

• BOLA-AO-C:l!:STO - A URSS supera a. Cbe
coslováquia (81 a 69) em partida dos Jogos 
Universitários Mundiais de Sofia, Bulgárla. 

• CICLISMO - o germ9.nico Karlheiz l\lar• 
sell vence o Campeona.to Mundial da moda
lidade, prova. de fundo, em Zurich, Suic;a. 

e BOXE - Em Seatle, Estados Unidos, o cam· 
peáo mundial dos meto-pesados - versáo 
N. B. A. -, Harold Johnson, mantem o ce
tro em questáo, ao derrotar, por pequena 
margem de pontos, o seu desafiante F.cidie 
eotton. 

• -rrurrs DE MESA - A dupla brasilelra for
mada por Biriba e Hirasaki vence, f~ 
te, o torneio internacional organizado pela 
Federa<;áo Peruana da moclaUdade. 

31 - QUINTA-FEIRA 
e FUTEBOL - Na Grécla, a equipe colombia

na do Alwa.ys Ready empata com a do A. 
E. K., de Atenas, por mn tento. e FUTEBOL - Em Berllm, o A. S. K., de- Ber
lim Oriental, vence o Ltnfleld (Jrlanda) por 
3 a o. • e ATLETISMO - Na Bulgárla, durante 08 
Jogos Universitárlos Mundiais, o soviético 
Valerl Bramel meibo:a a marca mundial do 
salto em altura: 2,25 metros. e BOLA-AO-ct:sTO - AJnda em seqüéncfa 
aos aludidas .Jogos, em SOfia, a Checoslová• 
qtI!a vence o Brasil par 'l3 a 62. e BOXE - Na 'Terra do Sol Nascente", o me• 
xlcano José Medel vence, por nocaute, no 
quinto "'round", o japonés Mitsunorl Seki, 
nmna luta entre •galos•. 

A GAZETA ESPORTIVA ILUSTRADA - 65 
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Bola Sete, é o apelido de um jogador 
paraibano que foi contratado pelo 
Corinthians .Paulista, qual é éle? 

a) Delgado b) Da Silva e) Martinho 

·- Em que clube carioca, já atuou o ar
queiro Cabec;ao? 

a) América b) Voseó e) Bangu 

Em que clube 1rnciou sua carreira o 
avante Nardo da Portuguesa de Des-" 
portas? 

a) Palrñéiras b) Corinthians e) Juventus 

Qual foi ó resultado do jógo, Palmei
ras x Santos, no primeiro turno do 
campeonato paulista de 1959? 

a) Palmeiras 5 a 1 b) Santos 5. a 1 
e) Santos 7 a 3 

E-Em que ano foi realizado o primeiro 
Torneio lnício do certame paulista? 

a) 1916 b) _1919 e) 1929 

-D Em 1 953 o Juventus atuou na 1 ugos
lávia contra o Estrela Vermelha, qual 
foi o resultado do jogo? 

a) 2 a 1 Juventus b) 2 a 2 e) O a O -o-Qual foi o campeao carioc~ de 1912? 

a) Flamengo b) Fluminense e) Paissandu -o-Em que ano foi realizapo o último 
- 1 Torneio lnício do campeonato pau-
- 1 lista? 

a) 1952 b) 1957 e) 1959 - - . 

E quem foi o vencedor? 

Guarani b) Palmeiras 
de Rio Preto 

e) América -m-Gin'o, centro-avante do Sao Paulo, ini-
. . ciou sua carreira em que clube? · 1 a) Palmeiras- b) Comercial e) Quinze 

. . -d~ Joú _ . 
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FUTEBOLADAS 

Ainda com suas velhas compara<;6es? 
- Ainda! 
- ? 
- A nossa mao ... nao lhe lembra nada? 

Os cinco dedos, por exemplo, um por um. Ve
jam: DEDAO, antigo .jogador, e oí está o PE
QUENO POLEGAR ... certo? Depois vem o 
INDICADOR da contagem, mais conhecido 
como placarde. Em seguida ternos o MÉDIO; 
logo após o que se refere a um ato considera
do comum nos árbitros ... 

Qua!? 
. . . que costumam ANULAR muitos 

gol s. 
Mas ... 
E, por último, nao se esquec;a do esJ. fór<;o MÍNIMO dos jogaaores displicentes ... 

...,,-------o 

DESFILE 

JORNALISTA: 

O quodro esteve 
bem em campo, mas 
gostei mois do nosso 
setor interme ... DIÁ
RIO. 

ATLETISMO 

DE OPIMloES 

A<;OUGUEIRO: 

Foi um encontro 
cheio de NERVOS, 
mas nao con ... C~BO 
tontos erros do juíz. 

NUDISTA: 

Querem o verdode 
nuo e cruo? Poro 
mim o pelejn foi 
urna outentico PE
LADA .. 

De um jornal: "Nas maos 
dos saltadores russo e america
no a tentativa para a queda do 
recorde de -salto em altura". 

Entrevista co um matemático 
- Apenas algumas polavras sobre o jógo .•• 
- Resultado injusto. Nossos craques MUL-

TIPLICARAM seus esforc;os e náo conseguiram 
vencer. Houve empate, como se viu, e, assim, os 
dois onze DIVIDIRAM as honras da partida. 

· - A que atribuí esse resultado? 
- A SOMA de diversos fatóres e .• •I 

Acha que todos jogaram bem? _ 
- Todos, MENOS o nosso goleiro .•• 1 

"A esquadra esteve 
firme nesta batalha, - FIASE -PITORESCA 
por isso chegou bem 
ao porto da vitória". 

I 



r 'h-

Eis o excelente quadro do Santos em sua formm;oo mais usada ultimamente. Esta equipe vem fozendo furor no certame, conseguindo resultados espetaculares. O Santos, até o presente momento, ó o mois sé>rio candidato (! 
conquista do título. Vemos, em pé, Getúlio, Zito, Formigo, Dalmo, Mauro e Laércío, da esquerda para a direita, e Tite, Mengáfvio, Dorvo/, Pelé e Pepe, em boixo, na mesma ordom (Fato do Orlando Gos1iori11 /) 
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