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Em parte, o ambiente influe na

producção de um quadro de foot-
. bali. Trata-se de um detalhe de

ordem psychologica muito discuti-
do pelos críticos da matéria. En-
trelanto, essa influencia é muito re-
lativa quando na realidade o qua-
dro desfructa de uma constituição
solida e eííiciente. Podemos citar
ramo exemplo o scratch argentino

que nos visitou em 1939. Solido
e efficiente, e muito superior ao
nosso, venceu o primeiro jogo por
5x1. O prelio foi jogado num am-
biente normal e o placard foi uma

questão de lógica. Imprevistarnén-
te transformou-se o panorama pa-
ra o segundo match e por força
de um ambiente ameaçador os ar-

gentinos perderam por 3x2. Toda-
via, mesmo derrotado, o quadro
platino demonstrou egual valor te-
chnico da estréa e a mesma poten-
cialidade de conjunto. O revez foi
apenas urna questão de ambiente.
Mas, no caso que serve de assum-

pto para o nosso trabalho, isto é,
os encontros Rio x São Paulo, a
influencia do ambiente não vale
como argumento para se justificar
as actuaçÕes dispares das duas
selecções. Nos campos do Rio, po-
de-se escrever antecipadamente,
brilharão os cariocas; nas canchas
de São Paulo, agigantam-se os
bandeirantes. Não se trata de di-
zer que o scratch local superou o
outro no terreno do ardor e do in-
teresse apenas de retribuir o esti-
mulo de applausos sinceros. Não.
A cousa muda completamente de
figura. O "onze" visitante não pe-
ga na bola, não se entende, se
mostra incapaz e inoffensivo du-
rante todo o tempo da luta. Por
maior bôa vontade que se tenha
em apontar o ambiente como cau-
sa dos fracassos alternados das
duas selecções, o critico observa-
dor conclue finalmente que nenhu-
ma das duas equipes está soli-
damente preparada, faltando a
ambas o poder de efficiencia ne-
cessario para se impor sob ó pon-
to de vista technico, propriamen-
te dito.

E' isso que se dá èm relação ao
scratch do Rio quando actua em
São Paulo e vice-versa. Se na rea-
lidade fossem os cariocas superio-
les aos paulistas em toda a linha,
conforme se pretende julgar, o am-
biente pesado de Pacaembú não
exerceria uma influencia total na

producção do quadro, conforme

exerceu na noite em que o mesmo

perdeu descoloridamente por 3x1.
Aqui no Rio, horas depois, os gi-
gantes do Pacaembú se mostra-

rain bisonhos e improductivos e

( Continua nâ pagina 15 )
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Como os cariocas se tornaram os tri-campeões
QUADRO COMPARATIVO DOS CAMPEONATOS DE 1939, 1940 E 1941

u>

3
3
O

HOMENS

NADO LIVRE

NADO COSTAS

NADO PEITO

DISTANCIA

100
200
400
800

1.500
4x100
4x200

100
200
400

100
200
400

1939 — RIO
PISCINA DO GUANABARA 50 M.

Armando Freitas (Rio)

Manoel Villar (Rio)
Manoel Villar (Rio)
Manoel Villar (Rio)
Turma do Rio
Turma do Rio

Paulo Foiaseca e Silva (Rio)
Ivan Freysleben (Rio)
Ivan Freysleben (Rio)

Edgar d Arp (Rio)
Edgard Arp (Rio)
Antonio Luiz dos Santos (Rio)

TEMPO

1.01

5.07
10.52.8
21.09
4.09.5
9.35.2

1.14.2
2.42.6
5.47.5

1.17.4
2.50
6.05.5

PISCINA
1940 — RIO
DO GUANABARA 50 M.

Willy Jordan (S. Paulo)

José Carlos Pinto (Rio)
Armando Bandeira Lima (Rio)
Aldo Barilari (Rio)
Turma de São Paulo
Turma de São Paulo

Paulo Fonseca e Silva (Rio)
Túlio Samarcos Almeida (Rio)
Túlio Samarcos Almeida (Rio)

Willy jordan (S. Paulo)
Willy Jordan (S. Paulo)
Wilson Louzada (Rio)

TEMPO

1.01.6

5.15.5
10.55.5
21.04.6
4.13.1
9.40.8

1.11.8
2.39.6
5.41

1.14
2.54
6.16.8

194 1 SÃO PAULO
PISCINA DO PACAEMBÚ 50 M.

Willy Jordan (S. Paulo)
Willy Jordan (S. Paulo)
José Carlos Pinto (Rio)
José Carlos Pinto (Rio)
José Carlos Pinto (Rio)
Turma de São Paulo
Turma de São Paulo

Paulo Fonseca e Silva (Rio)
Paulo Fonseca e Silva (Rio)
Paulo Fonseca e Silva (Rio)

Willy Jordan (S. Paulo)
Willy Jordan (S. Paulo)
Wilson Louzada (Rio)

TEMPO

1
2
5

02.3
25
14.9

11.14
21.33.4
4.12.2

10.19.9

1.12 2
2.40.8
5.42.2

1.16.4
2.56
6.29.5

OBSERVAÇÕES: Do programma de 1941 consta a prova de 200 metros nado livre, incluída por ser do programma do campeonato sul-americano.

MOCAS

NADO LIVRE

NADO COSTAS

NADO PEITO

DISTANCIA

100
200
400

4x100

100
200

100
200

1939 RIO
PISCINA DO GUANABARA 50 M.

Piedade Coutinho (Rio)

Piedade Coutinho (Rio)
Turma do Rio

Sieglinda Lenk (Minas)
Sieglinda Lenk (Minas)

Maria Lenk (Rio)
Maria Lenk (Rio)

TEMPO

1.10.8

I

5.40
5.13.8

1.23.8
3.00

1.22.8
2.57.4

1940 RIO
PISCINA DO GUANABARA 50 M«

Maria Lenk (Rio)

Isis do Nascimento (Rio)
Turma do Rio

Cecilia Heilborn (Rio)
Cecilia Heilborn (Rio)

Maria Lenk (Rio)
Maria Lenk (Rio)

TEMPO

1.11.2

5.54.2
5.05.4

1.20.8
2.57.6

1.23
3.08.2

194 1 SÃO PAULO
PISCINA DO PACAEMBÜ 50 M.

Piedade Coutinho (Rio
Piedade Coutinho (Rio)
Piedade Coutinho (Rio)
Turma do Rio

Cecilia Heilborn (Rio)
Cecilia Heilborn (Rio)

Maria Lenk (Rio) *
Maria Lenk (Rio)

TEMPO

1.10.2
2.42.4
5.50.1
5.06

1.22.2
3.02

1.23.2
3.05.4

OBSERVAÇÕES: Do programma de 1941 consta a prova de 200 metros nado livre.
Piedade Coutinho não participou do campeonato de 1940.
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JOÃO OLEANE escreveu para SPORT ILLUSTRADO

O Campeonato Brasileiro de
Natação, levado a effeito pela
primeira vez na Capital Paulis-
ta, despertou um enorme sue-
cesso. As equipes paulista e ca-
rioca, francas favoritas do tor-
neio, disputaram entre si car-
reiras que empolgaram a selecta
assistência, que moldurava a pis-
ei na do Stadium Municipal do
Pacaembú. As representações da
Bahia, Minas e Rio Grande do
Sul não chegaram a impressio-
nar, como verão no decorrer des-
ta chronica; na verdade apresen-
taram-se desfalcadas de alguns
de seus "azes". Todavia o duello
havido entre os bandeirantes e
guanabarinos valeu por um es-
pectaculo.

A l.a PHASE

Rumando para o Stadium do
Pacaembú, o meu único pensa-
mento (até havia-me esquecido
jas disputas cirradas, em busca
je um suecesso) era a respeito
ja 

"pobre" assistência, pois te-

ria que estar á disposição da in-
temperie — e chovia. . . mas,
como lamúrias não cura. . . va-
mos ao que nos interessa: as pro-
vas marcadas para a l.a jorna-
da foram as seguintes: 100 mtrs.

nado livre, 400 mtrs. nado li-
vre, 200 mtrs. nado de costas.
200 mtrs. nado de peito, na se-
rie masculina. 200 mtrs. nado
de peito e revezamento 4x100
na serie íeminina.
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Nadadoras... o ponto alto dos cariocas e... o fraco dos Paulistas.

Nos 100 mtrs. nado livre c
200 mrts. nado de peito, mascu-
linos, o paulista Willy Otto Jor-
dan dominou a piscina, venceu
com asíucia, que lhe é peculiar.
Maria Lenk "passeou" na raia,

vencendo os 200 mtrs. nado de
peito feminino, Edith Heimpel
fez-lhe guerra não conseguindo
porém surprehender a campeã
nacional. José Carlos Pinto, o
popular 

"Miúdo", das pistas
paulistas, venceu os 400 mtrs.
nado livre, a seu "bel 

prazer".
Os 200 mtrs. nado de costas
masculino, foi vencedor o repre-
sentante carioca Paulo Fonse-
ca, que venceu em bello esty-
Io. Deixamos para o fim desta
phase o descrever do reveza-
mento 4x100 feminino. Pro-
va empolgante que foi deci-
dida por Piedade Coutinho. No
primeiro revezamento, Maria
Lenk superou Lily Richter por

mtrs. Porém Lauricy Sal-
danha tira a dilferença de Scylla
Venancio. Lily Richter entre-
ga a supremacia a Liselotte com

mtrs. de vantagem sobre Pie-
dade Coutinho. A arrancada fi-
nal é empolgante. Na virada dos
50 mtrs. a carioca, sem pieda-
de alguma, consegue superar a
representante paulista, vencendo
com 3 mtrs. As figuras princi-
pães da noitada foram, Piedade
Coutinho, Willy Jordan e "Miu-
do".

2." PHASE

Na 2.a phase, t Willy Otto Jor-
dan, "Chocolate", Piedade Cou-

WILLY JORDAN o nadador paulista varias vezes recordista su!-
americado e o 1.° brasileiro que marcou nos 100 mts., nado livre,
menos de um minuto (59"7|10), levantou no campeonato bra^ilei-
ro de 1941, no Pacaembú, nada menos de seis títulos de campeão.
Ganhou os 100 e 200 mts. livres, os 100 e 200 mts. peito e turmas
de 4x100 e 4x200, marcando para S. Paulo um total de 65 pontos.

niliifl "
flfl p' -0M mW^Wm I^^W liP^9 fl
mu - ¦ ksi Wv wm m ^Vbmím',. fl HIB ^H mw1' IH tm m i

BBHHB^feí^ií^BBSw¦¦•.* - 'iSffife- ¦ ¦ ^%. :>^B Ktw^^^H Kf^'lBffiBH
Bí^^^^s?* ':'í!í^^ ^^^Síàís^^K-sâ^BHBíí'¦¦¦¦¦¦"''^B^BI BM%- ~' .s^kPsK^fe;^wP>M99h9 i T*ttx j^

^^s^fl^sí "JEÈl>iiHBfáMfli '& -' • 3Â. -- m,. iS. ^
^RlSfl ^fes^H 

''" 'W® ^4^ HP^IflHk ^flBMgflj^pl^M
^:&-y^fl JB^I^B "¦* *'*' '**í 

t^ * % m ^MfHJ^HHHji^^ip:>y^ 1 {
BP^fl B^^i BMBBlÍB«laiÍBÍ8ftaaM:- -iM^fllp..m.vJflpggs^g»-- ^BjAiliitofM^ èsMMHflBll¦»»'••"¦'''ai Hr'" -ffli l *>x*/ v$ w IRHb HK' ' 1
tfl»/^y//</A?MM^^p^_'j»nffi .' \-^mmummmmÊm^m^mm^muomBl^ÊmKmSmtmmm^maBSmSf/-- x/^/MSsmvstmKiSÊSBSÊmmsi^i ¦ .¦ ^-.^

^^'«bSÍ^^Mbbb^HR^BB^W/^lBBnHflnBmHffflB^EfffiSaSnK ^rZffKMlifflflBBrJft^BK^r -¦¦^"¦'rumf//- v<JMBMaflWBBMBWBMBBwBB^V^y

BFf'í9l^'r:^9l '^t^^ flj\. ^ H'VIHyJHKJ

9h" * w^' f:; '^?fe k-Vl-# ^4: - * «

#*• >w¦¦»¦¦ *r' / :^i f I:<'
wmm;, % ^':$^'Mm3am- ¦ t'4Í^mammWmmmmmâ; ;';S^1íHb1R!^

"Filhinha", Liselotte, Maria Lenk e Elza Richter,
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Ainda um encantador punhado de graciosas nageuses paulistas, per-
tencentes umas ao Gerrnania e outras ao Tietê e Espèria. Algumas
dellas brilharam no recente Campeonato Biasileiro de Natação,
embora não lograssem vencer as suas rivaes cariocas no certamen

feminino.
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"Miúdo" e Bandeira de Lima, os
melhores coüocados dos 1.500 mts.

nado livre, a melhor prova ád
3." phase.

Willy Otto Jordan e "Chocolate",.
os "azes" 

paulistas.

tinho e "Miúdo" foram as fi-

guras principaes da noite. Miu-
do venceu folgado os 800 mtrs.

para homens. Piedade Coutinho
implantou-se nas provas de 400
mtrs. para moças, nado livre e
100 mtrs. nado livre. No revê-
zamento 4x200 mtrs. os paulis-
tas colheram unia lindíssima vic-
toria. Cecília Heilborn também
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Um grupo de graciosas nadadoras do Gerrnania, de S. Paulo, actu-
almente detentor da melhor piscina bandeirante e possuidor de um
conjuncto de nadadores de ambos os sexos que, sem favor, se
acham em plano destacado não só na natação paulista, como na
brasileira e quiçá na sul-americana, pois vários dos seus defensores

detêm expressivos records continentaes.

venceu com autoridade os 100
mtrs. nado de costas, feminino.
Paulo da Fonseca, carioca, ven-
ceu os 100 mtrs. nado de costas,
masculino. Willy Otto Jordan
consegue vencer o "Chocolate"

por uma espectacular "batida

de mão", foi um brilhante feito
cie Luiz José Martins da Cruz.

3.a PHASE

Os paulistas iniciaram a pha-
se final, com 11 pontos de des-
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Miúdo, Willy, Winnfried, Fernandes,
metros nado livre. Na frente Sato,

os Campeões Brasileiros no Rev. 4x100
o preparador da turma do Gerrnania,
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Miúdo, paulista e Barrilari, carioca. O primeiro sahiu victorioso
na prov-í de 400 ms. livre, na frente do carioca.
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23 de Janeiro de 1941

vantagem, todavia, por diversas
vezes conseguiram passar á fren-
te dos seus Ieaes adversários até
o momento da realização dos 100
mrts. nado de costas, maculi-
nos, quando os cariocas obtive-
ram uma enorme vantagem, sa-
grando-se assim campeões do Bra-
sil. A prova principal da noite,
pela luta titanica que se apre-
sentou foi sem duvida o reveza-
mento 4x100 nado livre, mas-
culino, os dois Jordan, Miúdo
e Fernandes brilharam. Choco-
late, nos 400 mtrs. nado de pei-
to, pareceu-nos algo cançado.

Nota da Redacção — As cias-
sificações por provas já foram

publicadas em nosso numero an-
terior.
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TORNEIO MASCULINO. TORNEIO FEMININO

1QQQ __ TOTAL
I U 0 i 2.a 3.a PONTOS i PONTOS differença

Parte Parte Parte Parte Parte Parte GERAL

Cariocas 84 81 86 251 47 47 34 128 379 o?fí

Paulistas 29 31 46 106 21 17 9 
V 

47 ' 153 PONTOS

TORNEIO MASCULINO TORNEIO FEMININO I

I UTÜ l.a 2Í 3* PONTOS ~~ 2^ PONTOS differença
parte parte parte Parte Parte Parte GERAL

Cariocas 58 66 76 200 42 60 34 136 336 1 
J A

Paulistas 55 60 42 157 29 19 17 65 222 " PONTOS

TORNEIO MASCULINO TORNEIO FEMININO
Iftil TOTAL
lí*4l l.a 2.a 3.» pONTOS ia 2a 3> PONTOS differença

Parte Parte Parte Parte Parte Parte GERAL

Cariocas 47 58 89 184 42 58 53 153 337 >tq

Paulistas 65 61 70 206 29 29 34 92 298 PONTOS
l

——-

OBSERVAÇÕES:

Esta interessante estatística vem provar a ascensão dos sports aquáticos em São Paulo. Não se pode dizer que os
cariocas estpo decahindo; em absoluto, tendo em vista o Índice de efficiencia dos seus nadadores explicado em outro tra-
halho. Entretanto, o decréscimo de differença de pontos em cada campeonato prova o trabalho notável dos paulistas em
prol de uma justa e merecida egtialdade de forças.

ü
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A "F. P. N." fez entrega dos
trophéos por ella instifuidos, na

sede da "L. N. R. 1."
Cecília Heilborn e Paulo da

Fonseca e Silva os distin^uidos
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Estas paginas encer-
ram vários flagrantes da
expressiva solemnidade
realizada na sede da

Liga de Natação por
occasião da entrega dos

bronzes "Abilio Teixei-

ra" e "Maurício Be-

cken", respectivamente,
aos nadadores Paulo da

Fonseca e Silca e Ceei-

lia Heilborn. Foi offerta

da Federação Paulista

de Natação para pre-
míar as duas grandes
figuras da aquática ca-

rioca que recentemente

brilharam nas competi-

ções do Pacaembú. Es-

teve presente o sr. He-

dair França, secretario

da F. P. N., portador
dos valiosos prêmios, os

patronos merecidamen-
te distinguidos, e vários

outros paredros da

aquática carioca, taes

como os srs dr. Miranda

Faria, presidente da L.

N. R. J., Paulo Heilborn,

presidente do Conselho

Technico de Natação,

Fernando Jacques, se-

cretario da entidade lo-

cal, o technico Luiz Car-

doso de Castro e vários

outros elementos de pro-

jecção no scenario da

natação metropolitana.
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paulista faz

II 
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t 0 novo hippodromo
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Tres vistas do novo hippodromo a ser inaugurado no dia 25 na Cidade Jardim. Os paulistanos devem ufa-
nar-se dessa obra monumental — incòntestavelmente um dos mais bellos prados de corridas

da America do Sul.
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A PRIMEIR
TRÊSU

A DA
NTREE

E CARIOCAS

"MELHOR DE

De Everardo Lopes, especial para SPORT ILLUSTRAD

¦Mm

WBÊe}Êk$Í -4HH ^B mi ¦¦F^hI ^HÜfii>¦' ^

WÊ-f :llBllf '¦'--?¦
Ifií..' ¦$£
BBrBtfifS re •;:¦".:•" ¦• r;^! site;;;!: iy,----:-

Bit- "Ifl
IRr ,, , ,-ijfejf

(i;::] •¦•;3|!IÍifflÍ1181Í8fêP HhÍÍh1-¦ ^¦¦#raN»MÍ£1' :¦" ' SPeSíKví '-'A
^-•iS^^^» "L ~"< IlSliiiilK -$>,-. m$MWw¦ ÉPiÉnmfv".;;
..fl^^^ -..-i . HiMãurt1 Ali

~tS.

Lima foi além da expectativa
dos que nelle confiaram/ ten-

do sido dos melhores
em campo.

Não faltará á verdade quem af-
firmar que os cariocas foram ao
Pacaembú, para a primeira bata-
lha com os paulistas, animados de
uma bôa dose de confiança no
successo. Não se poderá dizer, por
exemplo, que essa confiança, a ex-
pectativa risonha de regressar ao
Rio com os laureis da invencibili-
dade no máximo torneio do paiz,
fosse conseqüência de uma supe-
rioridade flagrante, que de facto
não existia. Nós sabiamos disto e
os footballers da Liga do Rio de
Janeiro sabiam também. Os encon-
tros com o seleccionado fluminen-
se, e, a seguir, com o do Espirito
Santo, haviam constituído "tests"

que não mentiram. Tanto em um
como em outro match, a represen-
tação metropolitana havia' andado
longe, muito distante mesmo da
perfeição. Entretanto, mais de um
argumento militavam a favor da

expectativa optimista dos cariocas.
E, destes, dois appareciam como ir-
retorquiveis. Um delles — talvez o
principal — era o que apontava
o principio de que um quadro de
classe, ou, pelo menos, com um
certo verniz de classe, está muito
mais apto a enfrentar na plena
posse de seus recursos a um con-
junto de classe approximada, que
a um adversário evidentemente in-
ferior. Nesta ultima circumstancia,
a equipe evidentemente superior
pisa o gramado como que já -ven-
cedora por antecipação. Sabe que
mais cedo ou mais tarde a victoria
lhe pertencerá. Dá-se, então, a his-
toria do gato .e' o camondongo. O
mais forte brinca com o mais fraco
até quando julga opportuno liqui-
dal-o de vez. Por dois ou por seis.
tentos, o necessário é que o trium-
pho se consagre dentro de noventa
minutos úteis de jogo.

DUAS BATALHAS QUE NÂO
ERAM CREDENCIAL

Já foi dito acima que de facto
não existia uma superioridade fia-
grante de cariocas sobre paulistas.
Nunca, aliás, se havia tido uma
idéa dessa superioridade. A co-

meçar pelo próprio desempenho
dos guanabarinos, falho contra os
capichabas e mais falho ainda n©
match com os fluminenses. Em am-
bos a contagem se havia standar-
dizado nos 6x1. Justamente pela
qualidade dos adversários, estes
seis a um nada diziam.

— Então, por que é que os ca-
riocas estavam armados dessa dó-
se, restricta embora, de confiança
num triumpho?

Simplesmente por isto: havia
chegado até os seus ouvidos o
echo das vaias partidas das pro-
prias tribunas do Pacaembú, con-
tra os scratchmen que não haviam
empregado arte e sabedoria na de-
fesa das cores bandeirantes. As-
suadas tremendas — contavam os
fios telephonicos e telegraphicos, e,
depois, mais eloqüentemente, a
própria torcida paulista. Manifes-
tações tão estridentes, que os tech-
nicos foram chamados a operar
modificações no conjunto para co-
mo que offerecer uma satisfação
á torcida descontente. 'Viu-se, por
exemplo, uma ala esquerda que
cumprira ioda a campanha de trei-
namento, e em toda essa campa-
nha correspondera plenamente ás
exigências do olho clinico dos te-
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Tres elementos da defesa carioca: Zarzur, Thadeu e Affonsinho,
„. ..que, á excepção do ultimo, não estiveram em horas felizes.

Paulo, ponteiro que com
Lima formou a melhor alà

no quadro paulista

chnicos — Remo e Carmo — vir
a ser substituída na hora "H" do
campeonato, quando as necessida-
des do conjunto reclamavam cem-
por-cento de rendimento, por uma
dupla supplente — Lima e Paulo.
Era uni' indicio- de alarme, uma
exteriorização tácita de que a tran-
quillidade não estava reinando en-
tre os responsáveis pela organiza-
ção e desempenho do onze. -.••-•

Ora, emquanto isto, aqui no- Rio
tudo corria num mar de rosas. • - ¦

Leonidas • não pode jogar?
Não.

• — Está doente?
E'... • Meio abafadozinho.•..»-

Bem. Então jogará mesmo o
Isaias.

Ou então: ¦
Chi!. .. Esta linha média não

está dando "p'ró" fubá... Vae
ser o diabo.... -
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Eis ahi 5 elementos que muito contribuíram para o successo da equipe
bandeirante. Da esquerda: Junqueira, Jango, Paulo. Cyro e Agostinho.

Não faz mal. No dia de en-
frentar os paulistas vocês vão ver.
Não se lembram de contra os flu-
minenses? Ninguém quasi acertou
com a bola, e, no final, foram só
seis a um. . .

As considerações partiam do tor-
cedor para o torcedor. Note-se: o
torcedor é sempre o mais exigente.
Principalmente porque no geral
cada "fan" se considera um te-
chnico. As noticias de São Paulo,
porém, tranquillizavam o torcedor.
Lá, estava havendo o diabo. Aqui,
não. Portanto, essa intranquillida-
de na região tieteana apparecia
como um factor de serenidade para
os metropolitanos. As águas do
Tietê revoltas, bravas, enfurecidas;
os da Guanabara tranquillas, pia-
cidamente serenas, encantadora-
mente paradas...

E VEIU A NOITE DE SABBADO,
11, NO PACAEMBÚ

Foi assim que chegou a noite
do primeiro encontro pela "finalis-

sima". Pacaembú lotado, esplendi-
damente lotado. A multidão ulu-
lante, anciosa, enthusiastica, mos-
tra desde muito antes do inicio da
batalha seus anseios de victoria.
Não se fala em outra coisa na ca-
pitai bandeirante.

E'. preciso vencer!
Ouando os metropolitanos pisam

o gramado, sôa a todos os ouvi-
dos uma vaia estrondosa, tremen-
damente vibrante. Tão vibrante,
que se faz acompanhar de algu-
mas cascas de laranjas, limões es-
gotadcs e projectis similares. Não
se sabe a impressão dos jogadores
cariocas, ante o intempestivo da
manifestação.

Depois vem um episódio de cer-
io modo mais chocante. Ha no Pa-
caembú um microphone, com es-
capamento para perto de uma de-
zena de alto-falantes. Nos inter-
vallos, ou quando se aguarda o
inicio de um match, ouve-se a mu-
sica em gravações. Quando, entre-
tanto, os quadros pisam o gra-

Os nomes dos cariocas haviam
morrido na garganta do "speaker",

por iniciativa própria ou por de-
terminação de terceiros.

Estava revelado o propósito. Era
preciso impressionar aos metropo-
litanos. Em outras palavras: criar
um ambiente pouco commodo. Es-
timular a rivalidade que agora
não seria, não poderia ser, apenas
nos noventa minutos, dentro do
gramado. Tinha que ser um pouco
aquém e um pouco além.

PRIMEIROS MINUTOS DE JOGO;
MINUTOS DE DESCONTROLE
PARA OS METROPOLITANOS

Nós, por nós, no máximo veria-
mos um pouquinho de deselegancia
no episódio dos alto-falantes. Nas
vaias, porém, não. Conhecemos o
espirito do torcedor. Achamos qua-
si natural a vaia, sempre um re-
flexo de arrufos partidários. Os
elementos experimentados
nem sempre se impressionam com
taes manifestações. Mas — e ahi
que estava o "xis" — no scratch
carioca havia um punhado de no-
vos. Gente que vestia a farda de
"scratchman" pela primeira vez.
Esta tinha de impressionar-se, for-
çosamente, pela manifestação de
desagrado. Foi o que aconteceu.

O juiz dá o apito de partida e
o match começa. Com o inicio da
partida, começa-se a ver buracos
tremendos no esquadrão carioca.
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O team carioca que tão imprevistamente se deixou vencer pelo
score de 3x1.

mado, o "speaker" annuncia a es-
calação. A cada nome, a multidão
faz coro com "hurrahs !", saúda-
ções, brados de incentivo, palmas
e tudo quanto possa representar
solidariedade aos "cracks". Pois
bem: entram os paulistas na are-
na, e não tarda a surgir a mani-
festação. De Cyro a Paulo, do ca-
beca do scratch bandeirante ao
ultimo elemento pela ordem de es-
calação, cada nome annunciado é
entrecortado de applausos enthu-
siasticamente quentes. Annunciado
Paulo — o ultimo — ha um inter-
vallo. A multidão, uns por curiosi-
dade em saber a ultima palavra
sobre a escalação do seleccionado
do Rio de Janeiro, outros talvez até
para mais um protesto de assuada,
aguarda em silencio que surjam os
nomes dos adversários dos locaes.
Sabem entretanto o que se ouviu?
Nada mais nem nada menos que
os sons estridentes de "Aurora",

a marchinha carnavalesca que as
vozes de Joel e Gaúcho se encar-
regaram de espalhar por este Bra-
sil afora. Nada de Thadeu ou Do-
mingos; nada de Zarzur ou Isaias,
ou Carreiro. Um "boycottezinho".

A linha media não consegue de
maneira nenhuma acertar com a
bola. Zarzur ás tontas, não segu-
rando o balão, não distribuindo,
não desarmando os adversários.
Affonsinho, mais ou menos idem-
idem. Só Alcebiades apresentando

uns lampejos de capacidade, as-
sim mesmo mais por enthusiamo,
que propriamente por fraquejo. Na
offensiva, em conseqüência do fra-
casso dos halves, o mesmo estado
de coisas. Só a zaga apparecia
com certa firmeza. E os paulistas
servindo-se, servindo-se sempre do
descontrole do adversário. A linha
media bandeirante, numa grande
noite, com um Dino impressionan-
temente soberbo, a alimentar os
flancos, a presentear o center- for-
ward com pelotas 

"gran-finissi-

mas", a não precisar defender-se
e a auxiliar sempre a offensiva.
Coitadinhos dos cariocas. ..

AFINAL UMA PEQUENA MODI-
FICAÇÂO NO ESTADO DE

COISAS

Vinte minutos eram passados.
Parece que ahi os guanabarinos
entraram a pensar com mais fia-
grancia na situação que vinham
supportando. Ou a reacção, ou o
exterminio. Como estava é que
não poderia continuar. Então a
linha media começou a apresentar
vislumbres de coordenação. Já ago-
ra empurrava o ataque. E já ago-
ra os avantes contrários não ope-
ravam tanto á vontade a "blitz-

krieg" ao ultimo reducto. Por duas
vezes, Adilson e depois Jair es-
capavam de quebrar a resistência
do arqueiro Cyro. Um periodo de
quasi redempção para os do Rio
de Janeiro. Os torcedores cariocas
— a gotta d'água no oceano hu-
mano do Pacaembú — respiravam
mais desafogadamente.

UM PARADOXO. NÃO E' QUE
AHI OS LOCAES VIRIAM A

MARCAR 2x0?

Os quinze minutos de relativo
predominio carioca não haviam
chegado para alarmar os bandei-
rantes. Estes, tendo supportado
sem grandes sacrificios a ligeira
pressão, acharam que era chega-
do o momento de botar água na
fervura do enthusiasmo inimigo.
Foram felizes. Deu-se, assim, esta
coisa curiosa: os metropolitanos
veriam o seu posto cahir justa-
mente numa phase em que davam
tudo para derrubar a cidadella
inimiga. Foi aos 35 minutos de
jogo. Carlos Leite shoota e a pe-
lota, em vez de procurar o ca-
minho apontado pelo pé do cen-
ter-forward — a rede — prefere
ir chocar-se com a trave horizon-
tal. Da barra de madeira, resolve
regressar á direcção de Carlos,
como num desafio caprichoso á
sua sabedoria de arrematador. O
atacante "colored" então não va-
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O seleccionado paulista que surprehendeu o quadro carioca com
-um justo score de 3x1



cilla: toma sciencia da feição qu©
a trefega redonda trazia, vê que
o craneo está em condições de
rebatel-a; e é o que faz. Com toda
serenidade então, manda-a para o
fundo do arco de Thadeu. Vibra
o stadium, em manifestação en-
surdecedora de applausos. Estava
aberta a contagem a favor dos
paulistas.

Os guanabarinos, como era na-
tural, perdem um pouco da sere-
nidade. Pois justamente quando
haviam quasi remendado os bu-
racos da linha media, não é que
se abre o buraco no placard?

Por seu turno, o desastre do ad-
versario veiu a servir de estimulo
aos locaes. Já agora abriam-se-lhes
novas perspectivas. Questão de
persistir na offensiva. Bem pensa-
do e melhor executado. Não demo-
rou assim que, cinco minutos de-
pois, um novo rombo se desse nas
linhas cariocas. Agora a iniciativa
partira de Servilio associado a Lui-
zinho. O ponta e o meia trocam
dois ou três passes. Afinal a Ser-
vilio cabe o arremate. Como do
episódio com Carlos Leite, a pe-
lota vae á trave. Não volta, en-
tre tanto ao "in-sider". O ef feito
fal-a tomar o rumo da esquerda.
Então é Lima quem a recebe e
faz embicar directamente para a
rede. O arqueiro carioca nem"cheira". E assim se descreve a
historia do segundo tento bandei-
rante. Dois a zero. Perspectivas ma-
cabras para o conjunto riodejanei-
rense. Por outro lado, risonhos, ma-
gnificamente côr-de-rosas para a
selecção de São Paulo. O match
estava definido. Para os locaes
seria difficil, pelo panorama da
peleja, que surgisse, um castigo no
half-time immediato.

A ULTIMA QUE MORRE — A
ESPERANÇA — HAVIA DE

MORRER MESMO

Os primeiros quarenta e. cinco
minutos foram, assim, de luta lim-
pamente disputada e favoráveis
no placard, aos donos da casa.
Um espelho bastante fiel do desen-
rolar das acções. O que. melhor
soubera aproveitar as opportunida-
des, mesmo no periodo da luta
menos amigo, construirá um patri-
moniozinho capaz de dar para vi-
ver em outros quarenta e cinco
minutos sem maiores preoccupa-
ções. Este o ambiente em que se
iniciou o segundo tempo.

Com cinco minutos de jogo, po-
rém, via-se que o panorama do
ma*ch não apresentava as mesmas
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cores tranquillas do periodo pre-
cedente. Os metropolitanos como
que haviam guardado até alli um
resentirnento e agora não sentiam
mais forças para o abafar. Come-
çaram então a nascer as jogadas
bruscas. Uma carga de corpo mais
viril, aqui; um bico de shooteira
no individuo, alli; uma discussão,
acolá. Até que surge mais um
tento — o terceiro dos bandeiran-
tes. Foi de Luizinho a proeza. Duas
vezes o ponta de São Paulo ten-
tou, e duas vezes a pelota se mos-
trou insubmissa, optando pelo re-
chasso de Thadeu. Afinal, no ter-
ceiro arremesso não houve reme-
dio. Foi direitinha para dentro do
arco. Três a zero !

ENTÃO O PRIMEIRO
DESAGUISADO CONCRETO

Sim, porque de uma feita já Al-
cebiades estivem na bica para ser
expulso de jogo. Investira violen-
tamente sobre um adversário e
chegara a receber ordem do arbi-
tro para deixar o gramado. Uma
ponderação de Zarzur, o capitão
carioca, ao juiz, fizera com que
a ordem fosse relaxada. Mas, com
a conquista do novo tento, parece
que Alcebiades voltou a irritar-se.
E deve ter dito qualquer coisa
menos agradável ao autor da
proeza. Por exemplo: que Luizinho
era um typo de belleza. Ou. que
não sympathisava com a cor dos
seus cabellos. O certo é que o
ponteiro bandeirante não gostou e
vibrou um shoot em situação in-
hospita do half carioca. Este, co-
mo revide, fez uso dos punhos.
Nasce o sururú e outros elementos
de ambos os lados entram na dan-
sa. Conversa vae, conversa vem,
passam-se mais de cinco minutos.
Afinal Luizinho e Alcebiades são
convidados pelo arbitro a se po-
rem ao fresco. Que" fossem assistir
ao resto do match em descanso,
que alli não era logar próprio pa-
ra exhibição de catch-as catch-can.
E os dois saem.

O match tem proseguimento. Já
agora era tudo, menos foot-ball.
.Senhores do terreno, os bandeiran-
tes dão-se. por satisfeitos por po-
derem manter o score e a victoria.
Esta pôde ser mantida; aquelle,
não. Porque, em dado momento,
tendo se deslocado para o centro,
Adilson consegue pegar a geito e
mandar uma pitomba 

"daquellas",

quasi de fora da área. Quando
Cyro tentou catar, era tarde. A
bola já descansava, placidamente,
sob a rede. O placard carioca mo-
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Thadeu, embora sem jogar mal, não chegou a ser o fantasma dos atacantes
rivaes. Comtudo, nesse perigoso shoot de Lima, logrou sahir-se espectacu-
larmente, atirando a pelota por sobre a trave, marcando opportuno comer.

vimentava-se assim pela primeira
e ultima vez. O score de 3x1 con-
sagraria a victoria bandeirante na
primeira da "melhor de três" para
decisão do campeonato brasileiro
de 1940.

UM CHRONOMETRISTA DAS
ARÁBIAS E ÜM JUIZ QUE FOI
ALÉM DO QUE SE ESPERAVA

Ao soar o apito do controlador
do tempo, dando como esgotado o
limite útil de jogo, uma surpreza»
estaria reservada aos que, de chro-
nometro em punho, acompanha-
vam também a duração do match.
E' que o encontro fora interrompi-
do, e não terminado. Pouco mais
de seis minutos, para uns; quasi
dez, para outros, era o tempo que
se deixara de descontar. Só duran-
te o incidente Luizinho x Alcebia-
des, a peleja estivera parada nada
menos de cinco ou seis minutos.
Outras interrupções menores se ha-
viam verificado sem que de ne-
nhuma dellas o homem do relógio
tivesse tomado conhecimento. Irre-
gularidade flagrante, comprovada
por locutores, criticos, torcedores,
emfim por quantos haviam assu-
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Carios Leite corre a abraçar seu companheiro Lima, pela conquista do 2.° goal paulista.

mido controle do tempo. Portanto,
o "erro de direito" característico,
flagrante, cruzinho da silva. Pois
bem: sabem vocês o que o chrono-
metrista allegou para justificar o
não desconto do tempo? Allegou
apenas isto: o arbitro não lhe fora
dar ordem para interromper a
marcha do medidor de tempo. E
como não se dera a ordem, mes-

vmo com o jogo interrompido, a bola
parada a um canto do gramado,
e os jogadores se engalfinhando,
aquillo continuava a ser a peleja
de foot-ball para o chronometrista,
embora somente para elle...

Deste modo, como era natural,
a partida, irregular que foi, sus-
citou um recurso-protesto da Liga
de Foot-ball do Rio de~ Janeiro á
Federação Brasileira. A Liga, co-
mo perdedora, tem bases de sobra
para allegar que, se o tempo sur-
rupiado pelo chronometrista fosse
jogado, sua representação poderia
chegar até o empate ou ir mais
além. E quem poderá garantir que
não?...

De tudo isto, quem teria ficado
em maus lençóes seria o arbitro,
sr. José Marianno Carneiro Pes-
soa, dirigente credenciado pela
Federação Pernambucana e a
quem coube superintender o in-
trincado encontro. A natureza da
interrupção — por conflicto e não
por outra incidência — immunisa
porém o juiz de qualquer culpa.
E ainda bem. Porque, da actuação
do sr. Carneiro Pessoa não se po-
de falar mal. Faltou somente maior
dose de energia, para repressão
á violência, de vez que esta an-
dou "comendo solta", como diz pit-
torescamente a gyria da torcida.
Ou S. S. não tem muita energia ou
é sereno de mais, o que significa
tolerância e comporta incovenien-
cias de varias ordens. Quanto ao
resto, conhece e sabe applicar as
regras — sobretudo com precisão
e opportunidade — errando em
um ou outro detalhe, como acon-
tece a muito "astro" do apito. E
a sua imparcialidade ficou eviden-
ciada a toda prova, nesse primeiro
dos matches decisivos entre pau-
listas e cariocas.

Ê
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Um retrospect
pela

os resultados obtidos
h paulistas
nacionaes de foot-ba
1922 1933

São Paulo 13 Minas
São Paulo Rio Grande do Sul
São Paulo  Bahia
São Paulo Cariocas

Sexo Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

Estado do Pão 1
Paraná 0

Cariocas .1
Cariocas 1

1923
1934

(F. P. F.)

São Paulo
São Paulo
São Paulo

São Paulo
São Paulo

5 x Paraná
4 x Rio Grande do Sul
4 x Cariocas

1924

5 x Paraná .
0 x Cariocas

1925

1
1
0

0
1

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

Marinha . . .,
Espirito Santo

Bahia
Bahia
Bahia

(A. P. E. A.)

7
0
2
3

x
X
X

X

Paraná .
Cariocas
Cariocas
Cariocas

2
2
4
2
2

4
2
1
1

•-

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

6
4
o
1
2

x
X
X

X

X

Paraná . . ,
Rio Grande
Pará . . . .,
Cariocas . .
Cariocas . .

do Sul
1
0
0
1
3

1935
(L. P. F.)

1926

São Paulo x
São Paulo x
São Paulo - x
São Paulo x

Rio Grande do Sul
Cariocas
Cariocas . . ......
Cariocas

1
o
2
2

São Paulo 16 Santa Catharina ..
São Paulo Rio Grande do Sul
São Paulo 13 Bahia
São Paulo 3- Cariocas

0
3
1
2

São Paulo
São Paulo
São Paulo

(A. P. E. A.)

3
1
2

x
x
X

Minas . .
Cariocas
Cariocas

1
5
3

1927 1936

São Paulo
São Paulo
São Paulo
Sãc Paulo

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

13 Maranhão . .
Espirito Santo

Bahia
Cariocas . . ..

1929

10
7
4
3
1
4

x
X
X

X
X

X

Paraná
Bahia .
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

1
0
1
2

1
1
1
3
3
2

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

(L. P. F.)

4
6
1
3
2

x
X

X
X
X

1938

1
9
4.
1
0
1

x
x
X
X

X
X

Bahia
Bahia
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Paraná .
Pará . .
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

2
0
2
1
1

0
0
2
3
0
2

1931 1939

São Paulo 6
São Paulo 1
São Paulo 11
São Paulo 1
São Paulo 3
São Paulo 0

x
X
X

X
X

X

Paraná  4
Rio Grande do Sul
Pernambuco
Cariocas
Cariocas ,.
Cariocas

0
3
3
0
3

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

6
1
3
1

x
X
X
X

Rio Grande do Sul
Cariocas
Cariocas
Cariocas

1
5
2
4

VEZES QUE S. PAULO FOI CAMPEÃO
1922 — 1923 — 1926 — 1929 — 1933 — 1934 - 1936

A PRIMEIRA DIRECTORIA DO
CLUB ATHLETICO IGUASSU'. DE
SÃO LEOPOLDO, NO RIO GRAN-

DE DO SUL

Este club, fundado em 19-11-1940,
acaba de enviar a este semanário
especializado o officio seguinte:

S. Leopoldo, 31 de Dezembro de
1940.

Contra a CASPA lM
<_________

aLJ 3 3__tJ h J M lyflWBELEZA|
Não tem substituta|'V_M0,J
use e não mude|||||J

Illmo. Sr. Director de SPORT
ILLUSTRADO.

Saudações.

Venho por meio deste communi-
car a V. S. a fundação do Club
Athletico Iguassú, em 19 de No-
vembro de 1940, nesta cidade, ag-
gremiação sportiva, gue se dedi-
cará á pratica de "Bola ao cesto"
e "Volley-ball".

Foi eleila e empossada a pri-
meira directoria, gue é a seguinte:

Presidente de honra: Germano
Hauschild.

. Presidente: Roberto Hauschild.
Secretario: Arno Finger.
Thesoureiro: Ney Gerhardt.
Director technico: Victor Crusius.
Sem mais, firmo-me, com alta es-

tima e consideração.

Arno Finger.

Secretario

^
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A segunda parti-
da entre cariocas
e paulistas pelo
Campeonato Br a-

sileiro de Foot-
bali

(Continuação da pagina 3)

acobaram amplamente abatidos

por 4x0. Teria sido o ambiente?
Claro que não. Pois a peleja foi

perfeitamente normal, disciplinada-
mente jogada e ainda, como argu-
mento compromettedor para os

paulistas, o juiz foi honesto, segu-
rc, preciso e sobretudo enérgico.
Como pois justificar os 4x0? Ape-
nas urna justificativa salta no bico
da pennc; do critico: —- o quadro
tem falhas e muitas falhas. Da
mesma forma, os cariocas, mais in-
felizes no pacaembú, por terom en-
centrado um juiz fraquissimo, inex-

periente e que se deixou conduzir

pelos bandeirinhas facciosos, dei-
xaram, comtudo, de corresponder
ao que delles se esperava, entre-
qando-se pelo desacerto do con-
junto desde os minutos iniciaes da
refrega.

Em synthese, a lenda do ambi-
ente para contornar derrotas fica
como detalhe imprestável no nosso
trabalho de apreciação sobre o

jogo realizado quarta-feira, 15, em
Álvaro Chaves.

Os cariocas conseguiram a re-
vanche dentro do tempo requla-
mentar de jogo, isto é, dentro dos
90 minutos. Conseguiram a revan-
che sem comprometter as boas nor-
mas de sportividade, respeitando

um juiz enérgico e consciente dos
espinhos de sua árdua missão. A
disciplina não foi arranhada em
nenhum instante e o jogo trans-
correu sem incidentes. Não pairou
duvidas em torno das decisões im-

parciaes e seguras do arbitro e
os paulistas acabaram por capitu
lar ante um adversário mais tech-
nico, mais eníhusiasta e sobretudo
mais senhor do gramado. O pia-
card de 4x0 reflectiu uma verdade
crystalina sobre o que oceorreu em
Álvaro Chaves durante os dois
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O trio fina! dos paulistas que não poude offerecer resistência ao
ataque carioca sob o cornmando de Leonidas, na 2." partida aqui
no Rio, embora no 1." jogo, em Pacaembú, fosse um dos pontos ai-
tos dos bandeirantes, já que nesse embate os dianteiros do Rio ti-
nham a dirigil-os isaias. um elemento muito aquém da classe de mm
"Diamante Negr*.". São elles — Av3ostinho, Cyro e Junoueira.

tempos regulamen tares do movi-
mentado prelio.

Temiam os paulistas a inclusão
de Leonidas no cornmando da se-
lecção da cidade, como se o "Dia-

mante Negro" fosse desviar o ru-
mo de uma victoria antecipada-
mente assegurada. De facto, Leo-
nidas não desviou o rumo da vi-
ctoria paulista, porque esta seria
muito duvidosa. Entretanto, o en-
diabrado jogador modificou intei-
ramente os planos estratégicos da
defesa, chamando sobre si todas
as attenções do sextefto adversa-
rio. Dino recuou para vigiar o
"Diamante" e, consequentemente,
ficou o quadro paulista sem o
apoio completo do seu extraordi-
nario eixo. E cs effeitos desta des-
locação de Dino se fizeram sentir
immediatamente. Os meias Lima e
Servilho tiveram que acompanhar .
a ordem d.:s cousas e recuaram
lambem, facilitando sobremaneira
a acção do trio médio carioca, que,
com as suas características mais
offensivas do que defensivas, pô-
de auxiliar com desembaraço o
ataque local.
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Assim, em linhas geraes, pode-
se considerar a inclusão de Leo-
nidas come "chave" da confirma-
cão dos prognósticos favoráveis
aos nossos. Portanto, tinham os

paulistas razões de sobra para te-
mer Leonidas. Foi elle, com a sua
classe, o construetor artístico do
resultado eloqüente da partida. E
ainda é dever salientar que ao

player rubro-negro coube conquis-
lar dois tentos, o primeiro, aos três-
minutos de jogo, fatal e traiçoeiro

para os paulistas, e o segundo,
encerrando a realidade de um pia-
card contundente e magnifico.

A luta pode ser dividida, exacta-
mente, em duas etapas distinetas.
A primeira onde os cariocas fir-
maram-se pratica e merecidamen-
!e vencedores. A segunda decor-
reu sem o espirito de animação
da primeira, limitando-se a turma
local a garantir o placard, o os
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paulistas tentando sem resultado

positivo a conquista de um tento

de honra.
Se formos analysar o jogo pelo

seu lado technico propriamente di-

to, o mesmo não correspondeu.

Como acima ficou subentendido,

apenas o primeiro tempo decorreu

com troca de phases interessantes

e com a melhor movimentação

harmônica dos dois quadros. Do

lado carioca, o espirito de luta em

maior evidencia, mais confiança

nas acções e imposição de melhor

classe individual dos seus defenso-

res. Todo esses panorama fértil de

actividade do primeiro periodo,
desappareceu na etapa final, con-

correndo para isso a certeza da

victoria por parte dos locaes e o

natural rotrahimento por parte dos

bandeirantes abatidos irremedia-
'Velmente. Poder-se-ia assistir a

uma série maior de tentos se por-
ventura Leonidas proseguisse no
mesmo elan o que não foi possi- Kopr/mo o ju/z
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Mais uma vez os cariocas attingern a área perigosa embora desta feita sem marcar ponto.
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vel em vista de uma contusão soí-
frida logo aos dois minutos do re-
inicio da peleja.

Não trabalhou bem em conjunto
o quadro carioca, todavia, o trian-

yuío final esteve perfeito e intrans-

ponivel, sobresahindo o zagueiro
Oswaldo bela espeatacülaridade
das suas intervenções, chegando
mesmo a salvar uma situação cri-
tica para a meta de Thadeu. Os
médios de ala num plano muiio
superior sendo que Argemiro fez
uma exhibição de alta classe. Ao
ataque, Leonidas, o fiel constructor
da victoria, em plano de relevo
absoluto.

Mesmo contundido o endiabrado
player marcou um tento magistral.
O trabalho dos demais integrantes
do ataque foi discreto, sendo que
Zizinho e Jair superiores aos extre-
mas.

No quadro paulista observou-se
o entendimento do "onze", mais
ajustado que o nosso. Todavia,
menos eíficiente. Falhou o arqueiro
no segundo tento e a parelha agin-
do com certa violência portou-se
razoavelmente. Dino teve um tra-
balho exhaustivo ao marcar Leo-
nidas, apparecendo sempre com
relevo. No ataque Servilio o mais
cavador e Lima não produziu o
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que se esperava da reclame feita
após o primeiro embate.

?
Os quatro tentos que garantiram

o triumpho carioca foram marca-
dos da seguinte forma: O primeiro
por Leonidas aos três minutos, re-
batendo de longa distancia e de
forma imprevista um passe magni-
fico de Argemiro. O segundo mar-
cou Zizinho aos 32 minutos, rece-
bendo de Leonidas na bocca da

} meta. O 3.° coube a Affonsinho
aos 43 minutos ao finalizar com
violento arremesso uma jogada
pessoal. Leonidas encerrou o pia-
card aos 14 minutos do segundo
tempo, quando desviou com rara
habilidade para o fundo da rede
um passe adeantado de Jair.

?
Como formaram as equipes:
CARIOCAS — Thadeu; Domin-

gos e Oswaldo; Affonso, Zarzur e
Argemiro; Adilson, Zizinho, Leoni-
das, Jair e Carreiro.

PAULISTAS — Cyro (Rodrigues);
, Agostinho e Junqueira; Jango, Di-

no e Del Nero; Luizinho, Servilio,
Carlos Leite, Lima e Paulo.

Mario Viarina teve excellente
arbitragem, apenas errando ao
consignar um impedimento de Leo- -
nidas no segundo tempo, falta essa
que na realidade não existiu. No
mais foi um arbitro integro e á
altura do match.

A renda apurada foi de réis
93:4238300.
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A maior e melhor
revirta illustrada

semanal

Publica em todos
os números:

Reportagens pho-tographicas, con-
tos literários e
grande copia de

figurinos
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A equipe tricolor de garotos
que fez força .
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A Liga de Natação fez
realizar domingo ultimo na
piscina do Guanabara o seu
IX Concurso Official da
temporada, para a classe dos
nadadores infanto-juvenis. O
publico presente não corres-

pondeu, em numero, ao inte-
resse que o certamen pode-
ria despertar; entretanto, ob-
servou-se dentre os apaixo-
nados que acompanharam o
desfecho das provas, maior
espirito de animação. E na

realidade tivemos um pro-
gramma extenso mas renhi-
damente disputado e a vi-
ctoria sorriu para o Flumi-
nense no ultimo lance da
competição. E pode-se mes-
mo considerar brilhante o

triumpho tricolor sob todos
os aspectos, pois apenas um
ponto decidiu o mesmo, o
que vale em affirmar que a
luta foi das mais difficeis. O
Tijuca, como sempre, appa-
receu como um adversário
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dos mais briosos e a sua der-
rota no ultimo instante não
veiu diminuir a efficiencia
de sua equipe. Guanabara,
Icarahy e Botafogo competi-
ram cooperando dentro de
suas possibilidades para o
maior realce do concurso.
Extranhou-se a ausência da
Athletica Vera Cruz, que
vem fugindo de competi-
ções ultimamente por razões

Os scepticos ficarão
apprehensivos e os
optimistas sorrirão
com clemência, de -
frontando-se cora o
panorama da vida real
que palpita nas pagi-
nas de GANDAIA, o
novo romance de
Octavio Tavares.

Preço. . . . 6$000
Pedidos á

COMPANHIA EDITORA
AMERICANA S. A.

R. Maranguape, 15. Rio

não muito acceitaveis. E'
uma aggremiação nova cuja
noção de fazer sport prende-
se ao monopólio de trium-
phos.

SPORT ILLUSTRADO
em seu próximo numero fa-
rá a chronica desse ultimo
concurso infanto-juvenil, tra-
balho esse fartamente illus-

trado, em homenagem á que-
rida garotada das nossas pis-
cinas, em ultima analyse as
verdadeiras esperanças da
natação brasileira no porvir.
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1 Algumas palavras sobre gymnastica peloAlberto Marques Pereira

3.° Anno -

kssor

¦v

Uma classe de elite dinamarquesa. Notar a extraordinária mobilidade
articular dos seus executantcs.

mÊm
i®í^\JiSX\X;Wv- ;:-XtXxv':;;gí|^p

SPORT ILLUSTRADO, data ve-
nia, transcreve de um collega por-tuguez um interessante artigo sobre
gymnastica, certo de que «quanto
mais se fallar nessa especialidade,
mais a Causa ganhará, mais cons-
cientes e aptos para luta se tor-
narão os que fizerem delia pontode partida para qualquer modali-
da de sportiva — e prouvera
que num futuro próximo cada
praticante de sport fosse essen-
cialmente um gymnasta».

Este artigo é da lavra do compe-
tente professor e official do Exer-
cito Portuguez — tenente Alberto
Marques Pereira Júnior, apóstolo
devotado da causa da Educação
Physica. Exaramos a seguir umas
ligeiras notas biographicas desse
competente especialista de edu-
cação Physica do Exercito por-tuguez e Internacional de Férias
de Lund, Suécia.

Na Mocidade Portugueza, é
professor do Centro Especial e da
Escola Central de Graduados. Lee-
ciona também no Instituto dos
Pupillos do Exercito.

O Lisboa Gymnasio Club, o
Club_ Naval e c Grupo Sportivo
da Fabrica da Loiça de Sacavém,
contam-no no numero dos seus
professores.

Está-lhe confiada a preparação
da classe de 1.000 homens repre-
sentativa do Exercito na Festa
Inaugural do Stadio Nacional (pre-
paração que recomeçará em Feve-
reiro próximo).

Professor e dirigente da gymnas-
tica feminina da Fundação Nacio-
nal para a Alegria no Trabalho.

«A gymnastica é a base de toda
a preparação physica. O seu papel
no sport é importantíssimo.
Mesmo para o que physicamente

Prof. ten. Alberto
Marques Pereira.

for bem constituído, ainaa é,
com características especiaes de
seu emprego, a forma que traduz
o melhor e mais adequado treino
para qualquer modalidade de Sport.

Os músculos trabalham auxiliando-
se mutuamente, contribuindo para
realizar Determinado esforço, que
será tanto mais rendoso quanto
maior e melhor for a colaboração
prestada por cada músculo em
separaao.

E' pois eviaente a necessidade
deegual desenvolvimento muscular.

Quantos dos nossos músculos
perduram inactivos durante dias?

^Semanas talvez decorrem que
não trabalham, enquanto, pela con-
trário, outros se fatigam demasiado
e se desenvolvem anormalmente.
A grande percentagem dos órgãos
que possuímos destinados ao mo-
vimento não se compadece com
a vida inteilectual e sedentária

I-. P. B., outro ponteiro do campeonato aceano
' F™^ . - - • .... >7 .
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exclusiva, sem qualquer derivativo
de trabalho physico, comparável
a machina que se inutiliza quando
durante muito tempo inactiva. A
necessidade do trabalho physico
é característica geral do ser vivo.
O animal, impossibilitado de se
mover, adoece. Entre os povos
de civilização primitiva, vivendo
em contacto constante com a na-
tureza, encontra-se com freqüência
grande maioria de indivíduos phy-
sicamente perfeitos! A gymnastica
é o melhor correctivo do seden-
rarismo e, para esses outros que
trabalham na officina, no campo
ou na fábrica, a còmpensadòra
cas más attitudes contrahidas pela
repetição de determinada forma
de trabalho ou da sua atrophia ou
exaggerado desenvolvimento unila-
teral muscular.

Para os anormaes, para os alei-
jados, mesmo para os que possuem
defeitos de nascença incuráveis,
a gymnastica é a fonte attenuadora
na sua apparente inaptiaão phy-
sica. Cursos de cegos existem em
que os alumnos executam toda a
série de exercícios de qualquer
classe normal, como, por exemplo,
o de equilíbrio sobre a trave a
grande altura, o salto ae book,
plinto, etc. Na criança, é ele-
mento a preponaerante formativo,
porisso que dá ao esqueleto hu-
mano a sua melhor e ideal posição
na collocação mais conveniente
relativa dos seus differentes segmen-
tos. Na educação tem papel ae
capital importância. Todos sabem
que. não existe educação moral,
inteilectual ou physica, no sentido
e conceito abstracto e unilateral
ca palavra, mas a interferência de

- todos, numa influencia reciproca
e profunda, sem possível separação
e independência.

Os phenomenos psychicos do
homem beneficiam-se com as van-
tagens da exercitação physica
racional. A melhoria das condições
physicas influencia sobremaneira o
desenvolvimento das qualidades mo-
raes, como a decisão? espirito de
iniciativa, coragem, sangue frio,
força de vontade, etc.. .

O L P.B. Foot-Ball Club esta disputando, ao lado do Antarctica F. C, as honras do campeonato da AceaCinco e o numero ae pontos perdidos por ambos, que ainda se empenharão em dois compromissos para"a solução do titulo. Os elepebenses perderam no primeiro turno e empataram no segundo, ao enfrentar orival da ^vanguarda, tendo ainda sido derrotados pelo São Paulo Gaz. Nos demais jogos venceram sempre
tm seu onze figuram valores categorisados, entre os quaes o veterano "az" Araken Patuska e está assimconstituído, a partir da esquerda: de pé; Pedrosa, Joaquim, Modcyr, Mossoró, Grande e Barbosa. Abai-

xados: Luizinho, Zuta, Baptista, Araken e Segala.

Detalhes interessantes
do Campeonato Nacio-
nal de Water-Polo, de
1941, levantando por
S. Paulo

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PER-

D1DOS

1.° logar: São Paulo, 0; 2.° lo-
gar: Districto Federal, 2; 3.° lo-
gar: Rio Grande do Sul: 4.

MARCADORES DE PONTOS

1.° logar: Alcides (S. Paulo)
7 pontos; 2.° logar: Caropreso
(S. Paulo) 3 pontos; 2.° logar;
Pelanca (D. Federal) 3 pontos:
2.° logar: Lourenço (D. Federal
3 pontos; 2.° logar:' Plenl (R.
G. do Sul) 3 pontos; 3.° logar:
Reis (S. Paulo) 2 pontos; 5.° lo-
gar; Haddock Lobo (D. Federal)
2 pontos; 4.° logar: Aranda CS.
Paulo) 1 ponto; 4.° logar: Schall
(S. Paulo) 1 ponto; 4.° logar-
Havellange (D. Federal) 1 pon-
to; 4.° logar: Domingucs (R. G
S.) 1 ponto.

ARQUIilROS VASADOS

Ricci (S. Paulo) 2 goals; Fi-
benerg (D. Federal) 2 goals; Mo-
ringa (D. Federal) 5 goals; Mans-
ke (R. G. S.) 18 goals.
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Num sensacional match de polo, os yankees vencem os inglezes
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Pouco antes da guerra, mas
quando delia já corriam intensos
rumores, foi a grande Republica
da America do Norte visitada por
um formidável scratch de polo, or-
ganizado com os mais famosos
polo-players da Inglaterra.

Essa temporada internacional
deixou impereciveis recordações

no ambiente sportivo americano,
não só pela alta classe dos jogos
effectuados, como principalmente
pelo ardor e sensacionalismo do
embate que poz frente a frente,
em caracter official representativo,
os scratches inglez e norte-ameri-
cano. Esse jogo, presenciado por
uma multidão superior a 15.000

pessoas, tinha como preço marca-
do para os ingressos, a cifra de
15 dollares por localidade, o que
a despeito do seu elevado custo
não logrou impedir fosse o local
da pugna completamente lotado.

O desenrolar technico, conside-
rado pelos entendidos, como dos
melhores até então presenciados,

desenhou-se ardoroso e mais ou
menos equilibrado, tendo tido como
nota espectacular o encontro ou
choque entre os players Mike
Phipps, n.° 1 da equipe dos U.S.A.,
e o n.° 2 do quadro da Inglaterra,
do que resultou sahirem ambos se-

f

riaasente accidentados, ainda an-
tes do termino do jogo, de cujas
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principaes passagens foi feita lar-
ga publicidade, não só através da
chance e opportunidade dos repor-
teres photographicos, como com es-
pecial relevo de- detalhes, através
das machinas de cinemas presen-
tes ao grande jogo.

E' justamente de uma dessas

cameras a série de interessantes
e expressivas photographias, que
SPORT ILLUSTRADO reproduz, pe-
Ias quaes, em suggestivas succes-
soes, perceberão nossos leitores as
principaes peripécias desse tre-
mendo choque, cujo resultado bem
mais perigoso poderia ter sido, já

que ambos os cavalleiros, postos
fora da sella pela violência da
collisão, alvo se tornaram bem
propicio a accidentes de muito
maior monta. Dizemos monta mui
propositadamente, tendo em vista
a natureza do próprio jogo de
polo que exige do cavalleiro, e

quiçá do cavallo, papeis de gran-
de envergadura nesse particular.

Esse jogo terminou revelando

mais uma vez a alta efficiencia

dos sportistas americanos, que ter-

minaram vencedores pelo score de

11x7.

íf I ¦

L

Factos sportivos de

O 1.° torneio de foot-ball rea-
lizado no Porto (sendo contado
como campeonato regional) foi
a "Taça Monteiro dâ Costa", <em
1910-11, ganha pelo F. C. do
Porto.

Os vencedores:
1910 — F. C. do Porto.
1911 --F. 

'C. 
do Porto.

1912 —A. Acadêmica de Coim-
bra.

1913 a 1916—F. C. do Porto.
O I Porto-Lisboa em foot-

bali disputou-se no dia 26 de
Abril de 1914, em Lisboa.

Venceu a equipe da capital,
por 7-2.

O I Porto-Lisboa em cyclismo
correu-se em 1911, vencendo Char-
les George, do Lusitano Club
Cyclista, em 17 h. 52 m. 34 s.

O I Porto-Lisboa em moto-
cyclismo (730 kilometros, total do
percurso), foi organizado pelo
Moto Club de Portugal em Outubro
de 1928, sahindo vencedor Sal- ,
gado Guimarães.

A 1.n luta dos seleccionados:
Porto-Lisboa em cross, realizou-se
no campo das Cavadas, num per-
curso de 6.200 metros.

Venceu a equipe de Lisboa:
1.°—Manuel Dias, 20 m. 57 s.
2.° — Adelino Tavares.
3.°—Angelino Pinto.
4.° — Thiago Ribeiro.
Porto:
5.°- Mario José, 22 m. 30 s.
6.°—Coutinho Mourão.
7.° - João Ferreira.
8.°—Joaquim Quintas.
Manuel Dias desde a primeira

volta que commandou a prova.
A partir da 4." volta já os repre-

sentantes da capital occupavam
os 4 primeiros logares.

em Porto
odosvffiy ^£32 -vigr ^^

gal
os tempos

—.A 1.a corrida Slaaíom, dis-
putada em Portugal, foi em 1934,
nas Penhas da Saúde (Serra da
Estrella).

João dos Santos Simões, o intro-
ctor dos sports'de inverno cm
Portugal e um dos funaadores do

Ski Club de Portugal, foi quem
dirigiu a corrida.

Ruy Alves (Lisboa), foi o ven-
cedor, conquistando o 1.° titulo
de campeão de Portugal em Slaa-
lom, percorrendo 1.200 metros
(2 voltas de 600) em 1.m 55 s.

O numero de EU SEI TUDO de Ja-
neiro está interessantíssimo. A his-
toria de Berlim é um dos grandes arti-
gos illustrados. Sciencia allemã ver-
sus bloqueio inglez — outro trabalho
importantíssimo. Nevoeiro é o novo
romance de Valentin Williams, que
se inicia. O réveillon marcado pelo
destino — um dos muitos contos illus-
trados que se encontram no numero.

EU SEI TUDO de Janeiro
á venda em toda parte.

Redacção: MARANGUAPE, 15-RIO

Números atrazados desta revista em

Sm PAULO
Tratar com o Sr. OLIVEIRA

EDIFÍCIO MARTINELLI —10.° ANDAR — SALA G

¦ BB

2.° — Costa Lima (Lisboa).
3.° —Alex (Lisboa).
4.° — Espiga (Covilhã).
5.° — Antônio Espiga (Covilhã).

O 1.° concurso de força
realizou-se no Porto a 18 de Abril
de 1901, vencendo João^Azevedo
(Associação Acadêmica ae Coim-
bra.)

Os outros concorrentes: foram
Oliveira e Silva, Felippe Zaylar,
Camille Bouhon.

O 1.° campeonato de luta
realizado em Portugal foi a 4 de
Janeiro de 1906, no Salão da
Trindade, tendo ganho Ribeiro
dâ Fonseca (major), derrotado de-
pois pelo Dr. César de Mello.

A 1.n prova automobilística
em que Alfredo Marinho tomou
parte foi o 1.n Circuito de Trás-
os-Montes (Chaves), 380 kilome-
tros, em que sahiu victorioso dentro
da sua classe e 2.a da classificação
geral.

A 1.a prova Omnium Hip-
pismo), disputou-se em 1909, ven-
cendo Silveira Ramos, no Scoít
num minuto e 29 segundos (zero
pontos).

O cavallo Scott ganhou esta
mesma prova por mais duas vezes:
Em 1921, montado por Pedro
Bicher, e em 1924 com o cavalleiro
Felippe de Vilhena.

O 1.° campeão e recordista
dos 400 metros barreiras em Por-
tugal foi o Dr. José Salazar Car-
reira. do Sporting, em 66 s., no
dia 6 de Agosto de 1922.

O 1.° recordista dos 400
metros (athktismo), foi Francisco
Rocha, do Bemfica, que fez o tempo
de 63,8 s. no dia 25 de Junho de
1911.
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precisa vencer o Campeonato Sul
Americano de Athletú o

INTENSO PREPARO DOS ATHLETAS PAULISTAS
JOÃO OLEANE escreveu para SPORT ILLUSTRADO

Um pugilista amador de futuro

*J.':.

Antônio Alves, o vencedor do"Cross Country".

O carinhoso preparo que os
paulistas vcem dispensando, em
prol do athletismo nacional, é o
indice da firme vontade quealimentam de vencer pela 3."
vez consecutiva o certamen con-
tinental. Sob o patrocínio do
Departamento de Sports do Es-
tado de São Paulo, foi levada a
effeito a l.n eliminatória official,
para a escolha dos melhores ath-
letas bandeirantes, tendo a
mesma resultados extraordinários,
como veremos no decorrer desta
chronica.

Gilberto Kreisler, do quadro de pugilistas amadores destacapital, esteve algum tempo afastado do ring. Não resistindo
ás saudades voltou a treinar com o máximo cuidado, achan-
do-se presentemente em optima forma, o que o levará breve-
mente a alguns combates contra outros amadores em eviden-
cia, certo de que as suas anteriores e bellas performances serepetirão, trazendo-lhe para o seu cartel novos e expressivos

triumphos. -

Echos da visita do Club de Regatas Botafogo a S. Paulo

As turmas do Esperia, de S. Paulo, e do Botafogo do RI

Egon Falkemberg conseguiu o
melhor resultado da competição,
um novo record sul-americano,
para o arremesso do dardo, lan-
çando-o a 64,59, pois dahi ve-
mos que muito difficilmente esta
prova nos deixará de pertencer
naquelle certamen. O novato Car-
los Paiolli conseguiu, para os
100 metros rasos, 11'/ e para
melhor demonstração de sua op-
tima forma, reeditou o mesmo
resultado numa nova tentativa.
Mareio de Oliveira saltou em
extensão 7,07. Para o salto de
altura e salto com vara, ícaro
de Castro Mello marcou respe-
ctivamente, 1,80 e 3,90. Como
se vê, resultados -excellentes.

No mesmo dia da eliminatória
foi realizada no bairro aristocrati-
co do Jardim America a prova"Cross-Country", num percurso
de 13.000 metros. Antônio Al-
ves, o popular athleta recem-ven-
cedor da ultima corrida de São
Sylvestre, venceu esta difficil pro-
va no optimo tempo de 43'23".

AL. P. A. está de parabéns,
pois 5 dos seus representantes cias-
sificaram-se em 1.°' logar. Abri-
mos este parenthesis, consideran-
do que ainda ha pouco, a L.
P. A. dedicava-se quasi com ex-
clusividade ás provas de rua.
Oxalá que a entidade de Caetano
Paiolli consiga collocar um nu-
mero elevado de seus represen-
tantes, demonstrando assim uma
persistência notável, em bem ser-
vir o sport pátrio.

empataram poi 2x2, na capital bandeirante.
o, qu? num J090 amistoso de water-polo

As provas effectuadas foram
as seguintes:

-100 metros rasos: Carlos Paiol-
li (L. P. A.) 11".

400 metros rasos: Agenor da
Silva (L. P. A.) 51"7.

1.000 metros : Genesio da Sil-
va (L. P. A.) 2,39"7.

5.000 metros Mario de Olivei-
ra (L. P. A.) 16'25"4.

"Cross Country": Antônio Al-
ves (L. P. A.) 43'23"

110 metros sem barreiras: Fre-
derico Ganchi (F. P. A.) 15"8.

400 metros sem barreiras: Emi-
lio Elias (F. P. A.) 58"4.

Salto em extensão: Mareio de
Oliveira (F. P. A) 7,07.

Salto de altura: ícaro C. Mel-
Io (F. P. A.) 1,80.

Salto com vara: ícaro C. Mel-
Io (F. P. A.) 3,90.

Salto triplo: Isaac Pujanis-
cky (F. P. A.) 14,29.

Arremessos de Dardo: Egon
Falkemberg (F. P. A.) 64,59.

Arremesso do Martello: Assis
Naban (F, p. A.) 48j8>

•Arremesso do disco: Bento C.Barros (F. P. A.) 44,84.
Arremesso do peso: Carmine

Giorge (F. P. A.) 13,80.
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Observações sobre os corredores e barreiristas de todos os tempos
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O sorriso optimista de Matos
Fernandes, um autentico futuro

ca.ipeão de barreiras.

5.000 metros:

1.° M. Nogueira (Belenen.) 15
48" 9110; 2.° A. Barão (Belenen.)
15' 53" 4110; 3.° M. Dias (Bem-
fica) 15' 57" 4110; 4.° P. d Al-
meida Bemfica; 5.° F. Soares

(Intern.)

10.000 metros

1.° M. Nogueira (Belenen.) 33'
14" 4110; 2.° A. Barão (Belenen.)
33' 14" 4I10; 3.° M. Dias (Ben-
fica) 33' 25" 4110; 4.° F. Soares

(Intern.) 34'; 5.° M. Henriques

(Belenen.). '???

Nas provas de longo fundo os

primeiros logares pertenceram aos
homens de cross, cuja superioridade
foi patente. •

Os melhores tempos foram de
Manuel Nogueira, e á frente desses
tempos só estão os records das pro-
vas. Isto quer' dizer que a carreira
do athleta belenense ainda não
findou como pareceu a muita gente.

As suas corridas no Porto consti-
tuiram uma surpresa, pois Nogueira,
em Lisboa, tinha deixado a impres-
são de que já não commandava
as suas pernas no mesmo andamento.
A persistência do athleta venceu
uma vez mais e convenceu-nos
de que ainda está para durar.

Teve no seu companheiro de
club, Annibal Barão, o mais directo
adversário, por quem chegou mesmo
a ser batido nos campeonatos regio-
naes na prova de 5.000 metros.

No Porto, Barão seguiu-o sempre
cm ambas as pr vas e na meta poucos
metros separaram os dois.

A equipe do Belenenses mostrou-
se invencível em corridas de fundos
e aquelles dois athletas dividiram
os títulos entre si. Para Manuel
Nogueira foram as maiores honras.

mas para Annibal Barão, mais novo
e seu substituto provável, vão as
esperanças da gente de Belém.

A emparceirar com elles appa-
receu sempre Manuel Dias, um
homem que tem dezeseis annos
de athletismo — quasi uma vida
inteira — e que nos campeonatos
nacionaes, desceu abaixo dos 34'
nos 10.000 metros, no que já muita

gente não acreditava. Mas Manuel
Dias, que tem levado a vida a
correr, ainda quer vencer uma

prova de pista. Elle o disse. Elie
o fará!

E, depois destes três homens
"duros" a correr, apparece-nos,
na sua passada leve e macia, o

jovem Manuel Pires de Almeida,
a veroadeira revelação ód época
na especialidade.

E' nas provas desta natureza que
melhor se observam as suas grandes
possibilidades. Novíssimo, um moço
com 17 annos, o athleta do Bemfica
tem na corrida de 5.000 metros o
favoritismo futuro. Se souber tra-
balhar para ella pode vir a criar
a personalidade dum grande
athleta.

A sua carreira na pista começou
auspiciosamente, cheia de trium-

phos e de records. Não se pode
começar melhor!

Que o saibam orientar, exploran-
do as suas excellentes qualidades,
mas não lhas quebrando com esfor-

ços exaggerados e desnecessários.

¦*fiX9fM-W^
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O primeiro triumpho de pista de
Annibal Barão, na prova em que

bateu Nogueira,

Na sua passada elegante e fácil
Manuel Pires d'Almeida, deixa-
nos surprehender as suas reais qua-

lidades de corredor de fundo.

CORRIDAS DE BARREIRAS

110 metros

1.° José Glória Alves (Bem-
fica), 16"; 2.° José Palhares Costa

(Sporting); 3.° Pedro de Vascon-

cellos (Bemfica); 4.° Martins Vieira

(Bemfica); 5.° Jayme Marques

(Sporting).

400 metros

1.° Mattos Fernandes (Sporting)
1" 3/10; 2.°, Francisco Bastos (Spor-
ting), 1' 1" e 4110,- 3.° Antônio

Calado (Sporting); 4.° Martins Viei-

ra (Bemfica),- 5.° Alberto Affonso

(Belenenses).
A equipe do Bemfica, nas bar-

reiras, continuou a manter a sua

superioridade.
Os mais jovens tiveram a de-

frontal-os homens que já viram

passar a sua época, como Palhares

Costa, Martins Vieira e Alberto

Affonso, mas que ainda hoje

lutam com o brio de annos passados.

Nos 110 metros, Palhares Costa,

doze annos depois da sua época

áurea, vence ainda e conquista o

titulo ae campeão nacional. Esta
victoria será para sempre, mais

do que todas as outras, o seu

motivo de orgulho.

O melhor tempo pertence, en-
tanto, a José Gloria Alves, que
numa eliminatória dos campeonatos
regiònaes fez 16". Se tem ido ao
Porto é possivel que se approxi
masse mais do record nacional.

E temos, depois Pedro de Vas-
concellos, um proaigio de tenaci-
daoe, cujo valor já demonstrámos
noutro artigo, e que não será sür-

presa nenhuma ve!-o chegar a
frente na prova.

O 
"leão" 

Jayme Marque;, o
discípulo de Palhares, é o corredor
com melhor preparação technica.
Os passos entre as barreiras, a ele-
vação, a horizontalidade óõ perna
com a barreira, a descida, tudo é

perfeito, mas falta-lhe o indis-

pensavel — a velocidade. Uns
sprints curtos talvez lhe eliminem
esta falha.

Nos 400 metros, que seria a
mais bella prova se em Portugal
tivesse nascido o gosto por ella,
surgiu apenas um athleta com capa-
cidade e qualidades para a correr—-
Mattos Fernandes.

Todos os outros passaram por
ella episodicamente, apenas com o
interesse de recolherem uns pon-
tos para a classificação dos seus
clubs.

O único, portanto, de quem se

pode esperar coisa de valor é

Mattos Fernandes, que tem inne-

gaveis qualidades para vencer

uma prova desta natureza.

CARLOS MANUEL

NOTA — Em nosso próximo
numero voltaremos ao assumpto,
tratando de corredores de outras
distancias.

X,V7,.".-C'>.'>'7

José Gloria Alves — o me-
lhor " tempo" do anno nos

110 metros barreiras,
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RTUGAL
TEMPORADA
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CAME>ECNATCJ DA
EICIAL 194C-1941
DIVISÕES '

t

SPORTING CLUB DE

- SPORT LISBOA E

No fim de dez jornadas dispu-
ladas com inleira regularidade,
terminaram os campeonatos de
Lisboa de 1940-41 nas duas Divi-
soes, cada uma delas com três ca-
tegorias.

Dos seis torneios, dois (catego-
rias de honra e "reservas" da II
Divisão) ficaram praticamente de-
cididos no penúltimo domingo. Os
restantes só no derradeiro dia in-
dicaram os respectivos vencedores.

São campeões de Lisboa na pre-
sente temporada:

Primeira Divisão:
Honra —

PORTUGAL.
Reservas

BEMFICA.
Segundas — SPORTING CLUB

DE PORTUGAL.
Segunda Divisão:
Honra — GRUPO"OS PHOSPHOROS".
Reservas — CHELAS

BÁLL CLUB.
Segundas — MARVILENSE

FOOTBALL CLUB.
Cinco campeões novos, portanto.

Apenas a "reserva" do Cheias
soube defender e conservar o ti-
lulo ganho na temporada anterior.

Como se poderá ver pelos gua-
dros que publicamos, os seis cam-
peões alcançaram, respectivamen-,
te, 26, 24, 26, 26, 28 e 27 pontos,
num máximo de 30.

CLASSIFICAÇÕES FINAES

SPORTIVO

FOOT-

I Divisão

HONRA

Sporting . . .
Bemfica ....
Belenenses .
Unidos ....
Carcavelinhos
União

V. E.
—

n —
—
—
—

D. Bolas P.
26
26

3
6
7

10

2 55-11
2 29-21

35-20 24
15-34 18
12-28
11-43

16
10

RESERVAS

Bemfica ....
Belenenses .
Unidos ....
Carcavelinhos
Sporting . . .
União

SEGUNDAS -CATEGORIAS

V. E. D.
7
6
6
4
4

1
1
2
1
1

Bolas P.
28-14 24
33-13 23
21-20 23
14-14 20
13-18 19
8-38 11

SEGUNDAS CATEGORIAS

V. E. D. Bolas P.
Sporting . . .
Bemfica ....
Belenenses ..
Unidos ....
União
Carcavelinhos

TOTAL

Bemfica ....
Sporting . ..
Belenenses .
Unidos ....
Carcavelinhos
União

2
—
2
2

—
2

1
2
4
4
7
8

24-13 26
41-13 26
20-21 20
23-18 20
17-42 16
12-30 12

V.
23
19
17
14

7

E. D Bolas P.
98-48 76
92-42 71

10 88-54 67
13 59-72 61
19 38-72 48
27 36-12337

II Divisão

HONRA

Phosphoros .
Sacavenense
Marvilense .
Cheias . . .
Operário . .
Casa Pia . .

RESERVAS

Cheias . . .
Marvilense .
Operaria . .
Phosphoros .
Sacavenense
Casa Pia .

V.
8
5
4
4
3
2

V.
8
' í/
6
4
1
1

E.

3
2
I
1

.1

D.
2
2
4
5
6
7

Bolas P.
25- 9 26
20-18 23
27-18 20
21-22 19
19-29 17
16-32 15

D Bolas P.
- 34-14 28

2 32-11 25
19-14 23
19-23 19
15-87
19-39

13
12

Marvilense .
Cheias . . .
Operário . .
Phosphoros .
Sacavenense
Casa Pia . .

TOTAL

Cheias . . .
Marvilense .
Phosphoros .
Operário . .
Sacavenense
Casa Pia .

V. E. D. Bolas P.
8 31-14 27
7 28-15 26
6 28-15 23
4 28-21 18
1 11-34 14
1 12-39 12

V.
19
19
16
15
7
4

E. D. Bolas P.
5 83-51 73

90-43 72
13 72-53 63
12 66-58 63
17 46-89 50

4
1
3
6
1 25 47-11039

Marcaram-se, ao todo, 815 goals,
assim distribuidos:

I Divisão:

Honra
Reserva .
Segundas

II Divisão:

157
117
137

411

Honra  128
Reserva  138
Segundas  138

404

No conjunto dos respectivos cam-
peonaíos, os melhores marcadores
das cettegorias princidaes foram:

I Divisão:

Soeiro (SportingX 1.7.
H. Tellechea (Belenenses) e Ro-

drigues (Bemfica), 12.
João Cruz (Sporting), 1 1.
Arnaldo Carneiro (Unidos), 9.
Raphael (Belenenses) e Piresa

(Sporting), 6.

KL
Os novos campeões de Lisboa. Da esquerda: Soeiro, que jogou 8 jornadas das 10 que o torneio com-
porta, uma dedicação que é justo realçar; Peyroteo, Mourão, Paciência, Raul Araújo, Ferreira, Pireza,

Gregório, João Cruz, Cardoso, Marques e Azevedo,- o massagista Marques e o treinador Szabo.

Graça (União), Mulder (Sporting),
Perfeito (Belenenses) e Vaiadas
(Bemfica), 5.

II Divisão:

Correia Pinto (Phosphoros), 9.
Augusto íChelas), 8.
Pimenta (Sacavenense), 7.
Armindo e Ramos Dias (Casa

Pia), Sidonio (Operário) e Oldega-
rio (Marvilense), 5.

Nas suas próprias redes marca-
iam goals, alguns delles com in-
fluencia decisiva nos resultados,
os jogadores:

Feliciano (do Belenenses), Men-
des (do União), Nogueira e Rosa
(do Carcavelinhos), Pires e Montei-
ro II (do Marvilense), Mira (do Ope-
rario) e Caldeira (do Casa Pia).

LISTA DOS VENCEDORES DO
COMPEONATO LISBOETA DE

FOOT-BALL

1906|7 Carcavelos Club.
1907J8 Carcavelos Club.
1908|9 Carcavelos Club.
!909|1910 Sport Lisboa e Bemfica.
1910(1911 Club Internacional de-

Foot-ball. •
1911112 Sport Lisboa e Bemfica.
1912)13 Sport Lisboa e Bemfica.
1913J14 Sport Lisboa e Bemfica.
igi-.4j.15 Sporting Club de Portugal.tf
1915|16 Sport Lisboa e Bemfica.
1916(17 Sport Lisboa e Bemfica.
1317|18 Sport Lisboa e Bemfica.
I918J19 Sporting Club de Portugal.
1919(20 Sport Lisboa e Bemfica.
1920|2) Casa Pia Athletico Club.
1921122.Sporting Club de Portugal.
1922|23 Sporting Club de Portugal.
1923(24 Victoria Foot-ball Club.
1924(25 Sporting Club de Portugal.
1925126 Club de Foot-ball "Os Be-

lenenses".
1926(27 Victoria Foot-ball Club.
1927(28 Sporting Club de Portugal.
1928(29 Club de Foot-ball "Os Be-

lenenses".
1929(30 Club de Foot-ball "Os Be-

lenenses.
1930)31 Sporting Club de Portugal.
1931(32 Club de Foot-ball "Os Be-

lenenses".
1932(33 Sport Lisboa e Bemfica.
1933(34 Sporting Club de Portugal.
1934(35 Sporting Club de Portugal.
1935(36 Sporting Club de Portugal.
1936(37 Sporting Club de Portugal.
1937(38 Sporting Club de Portugal.
1938(39 Sporting Club de Portugal.
1939(40 Sport Lisboa e Bemfica.
1940(41 Sporting Club de Portugal.

CELESTINO DUARTE.

_ „L
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O quadro do INTERNACIONAL, que, vencendo o Bagé, sagrou-se Campeão Estadoal. Em pé: Júlio, Macedo, Assis, Alfeu, Álvaro, Pedrinho, Magno,
e Lery. Ajoelhados: Moacir, Tesoura, Russo, Marques, Ruy, Carlitos. Castilhos e Toreli.

de Porto0 melhor jogo ae rorio megre
DECISÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL NA 2A "MELHOR DE TRÊS'

INTERNACIONAL, 2 X RA£E% 1 '

Decidindo o campeonato do Es-
tado, encontraram-se na segunda
partida da "melhor de três" o Gre-
mio Bagé e o Internacional, no
stadium da Timbaúva. Numa par-
tida como ha muito não assistia-
mos, os dois valorosos rivaes lu-
taram equilibradamente.

A partida foi favorável aos lo-
cães, como o poderia ter sido para
os visitantes, principalmente na se-
gunda phase, quando estes pro-
curaram reagir, para empatar o
prelio, o que não conseguiram
dada a falta de chance e devido
á má pontaria de seus artilheiros;
em outras occasiões encontraram
obstáculo firme na defesa rubra,
num grande dia.

O Bagé apresentou-se, por ve-
•/.es, superior ao seu antagonista,
mas falhando nos arremessos de-
cisivos. Suas investidas eram pre-
íerencialmente feitas entre os dois
meias, Rubilar e Fierro, que se
entendem e teem domínio sobre a
bola. Seu ponto fraco foi justamen-
le os extremas, onde se fez sen-
tir a falta de Sapiram, veloz
e goleador, que actualmente está
nurn dos clubs de Buenos Aires.
Os que serviram de substituto não
agradaram. No centro do ataque,
somente no segundo tempo, appa-
receu Tupan, que antes estava na
ponta esquerda sem grande des-
taque. Este nosso conhecido apre-

Por PYTHAGORAS RABELLO
sentou-se em perfeita forma, comj
centro-avante. Já em outros jogos
os technicos da missão visitante
incidiram na mesma falta: desloca-
ção do "bailarino" para as alas,
quando no centro sua producção
é muito maior e mais rendosa.

Na defesa, com excepção de Ri-
palda, num plano secundário, to-
dos estiveram bons, principalmen-
te Cabeça D'Água, que demons-
trou suas verdadeiras qualidades

de centro-medio. Actuou a conten-
to, defendendo e auxiliando o ata-
que sempre que possivel, como se
fosse um sexto atacante. Laerti se-
cundou-o brilhantemente, dando
conta da tarefa de marcar a ala
esquerda, que não appareceu mui-
to. . . Os zagueiros, se bem que
despejando em occasiões que po-
deriam travar e passar a bola,
supportaram o assedio local, con-
seguindo a paralysação do mar-

cadoi somente nos dois pontos.
Veliz, o arqueiro, apagou a im-
pressão do "frango" 

que enguliu
na ultima partida, mas deixou ou-
tra; elle mostrou-se muito irritado
contra as observações que o ar-
bitro lhe fazia. Sua actuação foi
perfeita, defendendo bolas difficeis.
Os dois goals que entraram eram
indefensáveis.

Em conjunto, os visitantes apre-
seníaram melhor jogo, mas falha-

-—»

Uma phase do jogo: Tupan, o " bailarino", numa atitude que confirma seu apelido. Na expectativa Álvaro
á esquerda e Magno á direita.
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ram no arremate, o gue lhes occa-
sionou a derrota e conseguente
perda do titulo de campeão do Es-
lado, obtido no anno de 1938 (em
1939 ficou com o Rio Grandense).

O team campeão não esteve
muito á altura do titulo, em con-
junto. Seus componentes atiraram-
se individualmente com disposição
impossivel de ser contida facilmen-
te e obtiveram o triumpho porgue
aproveitaram todo o esforço dis-
pendido. Esse aproveitamento re-
sumiu-se em tiros á meta, trans-
loirnados ern goals duas vezes.

Destacou-se do bando rubro, co-
mo a primeira figura dos 22 ho-
rnens em campo, o jovem Tesouri-
nha, gue fez uma de suas melho-
res partidas nos gramados da ei-
dade. Sempre perigoso, invadindo
a área constantemente, esse joga-
dor íoi um espectaculo.

Castilhos, no outro lado, não es-
teve num dia muito feliz, emguan-
to Carlitos, gue o substituiu, sur-
giu um pouco fora de forma, mas
ameaçador. Margues no centro,
com especialidade no segundo pe-
riodo, íicou isolado, não podendo
apparecer, uma vez gue os meias
baixaram para auxiliar a defesa
assoberbada pelo assedio visitan-
te, gue no tempo final se mostrou
mais constante.

Ruy e Russinho fizeram uma li-
uação não muita perfeita, mas
agradaram, preferindo o jogo aber-
ta, para. a direita.

O trio médio não desmereceu,
marcando com precisão, principal-
mente Magno, gue fez bôa partida.
Assis e Pedrinho collaboraram
nisso.

O triângulo final, constituído por
Júlio, Álvaro e Alfeu, agiu bem,
primando este por um destague
dos seus companheiros, pela forma
excellente de actuar, com raros se-
nões. Álvaro continua se firmando,
de jogo para jogo, justificando
sempre sua escalação para o
posto no primeiro guadro. Júlio,
no arco, praticou defesas de vulto,
nos parecendo, mais seguro e me-
nos nervoso do gue outras vezes.

A contagem foi aberta pelos
vencedores, por intermédio de Ruy,
ao receber lindo centro de Tesou-
rinha, logo no primeiro minuto de
luta. A seguir, aos 35', os visitan-
tes, gue assediavam o arco confia-
do á pericia de Júlio, empatam o
prelio, numa technica cabeçada de
Tupan, o "bailarino", 

gue encai-
xou no cantinho, indefensavelmen-
te, uma centrada de Balejo. A ale-
uria, porém, não dura muito, pois
60 segundos depois, numa invés-
tida pela esguerda, Pedrinho avan-
ça e cede a Margues, pelo ar.
Este de cabeça dá a "Russinho,

gue desvia para as redes, também
de "coco". 2x1 ! Delírio da torcida
internacionalista !

No segundo tempo a contagem
não foi modificada, ficando favora-
vel assim aos representantes da
capital, gue obtiveram com esta
victoria a decisão do Campeonuto
Estadual.

Findo o tempo regulamentar, a
torcida invadiu o gramado, em-
quanto lenços, flainmulas e serpen-

As duas melhores raquettes de 1940
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A Federação Paulista que dirige o tennis nesse Estado organizou
d lista officiâl dos seus seis melhores tennistas na temporada de
1940. São elles, aliás acertadâmente apontados: T.°—Manuel
Fernandes; 2.° — Alcides Procopio ; 3.° — Jorge Salomão; 4.°—
Sylvio Costa Boock; 5.° — Arnaldo Serra e ó.°—Gunther Wolf.
Os dois primeiros são, sem contestação, não só os melhores de
S. Paulo, como ainda de todo o Brasil; e os demais, pela ordem,
talvez mereçam o mesmo conceito frente ao tennis brasileiro.
A gravura representa, da esquerda para a direita, Procopio e

M. Fernandes. SPORT ILLUSTRADO rende a ambos suas
homenagens.

tinas davam um aspecto festivo
ao ambiente. Os jogadores foram
levados em triumpho, numa justa
demonstração dos "fans".

Actuou perfeitamente o sr. Otto
Pedro Bumbel, de Novo-Hamburgo,
gue mereceu elogios de todos. A
renda attingiu a casa dos 25 con-
tos de réis.

OS QUADROS

BAGE' — Veliz; Jorge e Gan-
chinho; Laerti, Cabeça D'Água e
Ripalda; Balejo (Tupan, posterior-
mente Rosa), Fierro, Tupan (Sanf
Anna), Rubilar e Rodrigues.

INTERNACIONAL — Júlio; Al-
varo e Alfeu; Assis, Magno e Pe-
drinho; Tesourinha, Russinho, Mar-
gues, Ruy e Castilhos. Levy en-
trou no logar de Assis passando
este para o centro da linha media,
por ter Magno se lesionado, em
seguida o "chave" retornou, tendo
o guadro a mesma constituição ini-
ciai.

O FOOT-BALL EM SÃO LEO-
POLDO DO RIO GRANDE

DO SUL

Campeonato de 1940

O E. C. Nacional, após uma
campanha brilhante, sagrou-se cam-
peão nos primeiros e segundos
quadros.

Foi o seguinte o desdobramento
dos dois turnos:

1.° Q U A D R O

1.° Turno— Nacional x C. Sa-
lomão, 2x0; Aymoré x Grêmio,
2x2; C. Salomão x Aymoré, 3x2,-
Nacional x Grêmio, 3x2; C. Sa-
lomão x Grêmio, 3x1,- Nacional x
Aymoré, 2x1.

2.° Turno—Nacional x C. Sa-
lomão, 4x3; Grêmio x Aymoré,
2x1; C. Salomão x Aymoré^ 4x1,-
Grêmio x Nacional, 3x1,- óremio
x C. Salomão, 3x2; Naciondl x
Aymoré, 1x1.

2.° QUADRO

1.° Turno — Nacional x C. Sa-
lomão, 4x1; Aymoré x Grêmio,
2x2; C. Salomão x Ayrnoré, 4x3;
Nacional x Grêmio, 3x2,- Grêmio x
C. Salomão, 3x2; Nacional x Ay-
more., 2x1.

2° TU RN O ; 
•

Nacional x C. Salomão, 5x2;
Grêmio x Aymoré, 3x2; C. Saio-
mão x Aymoré, 4x1; Nacional x
Grêmio, 3x2; C. Salomão x Grêmio
2x1; Aymoré x Nacional, 3x2.

Artilheiros do campeonato:—
Octacilio (Grêmio), 5 goals,-

Lima (C. Salomão) 5; Décio (Ay-
more), 4; Ovidio( (C. Salomão),
4; Renato (Nacional), 4; Cace
(Nacional), 3/ Negrito (C. Saio-
mão), 3; Firoca (Grêmio), 3,-
Zdnini (Nacional), 2; Pedro (Na-
cional), 2; Pororoca (Nacional, 2;
Leão (Grêmio), 2; Side (Grêmio), 1;
Hugo (Grêmio), 1; Dega (Grêmio)
1/ Chuva (C. Salomão) 1; Homero
(C Salomão), 1; Timóteo (C. Sa-
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lomão), 1,- Riva (Aymoré) 1; Bi,
tuca (Aymoré), 1; Emílio (Aymoré)-
1 J. Sassen (Aymoré) 1.

Arqueiros vasados: — Hugo
(Grêmio), 11 bollas; Allemão (Na-
cional) 10;, Max (Aymoré), 9;
Vieira (C. Salomão) ,9; Farroupi-
lha (Aymoré), 5; Manuel (C.
Salomão), 4; Miro (Grêmio) 1 bola.

Juizes que actuaram: — Leopol-
do Klein, 3 vezes,- Mario Bier, 2,-
Carlos Gomes, 2; Max Winter, 2;
João Rocha, 1 vez,- Aloysio Scherer,
1; Juvenil Dias, 1.

Tentos assignalados. . — saldo
déficit — Nacional pró 13—10
contra, saldo 3,- C. Salomão pró
15—13 contra, saldo 2; Grêmio,
pró 13—12 contra saldo 1; Ay-
more pró 8—14 contra déficit 6.

Bianor Augusto Bohrer.
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