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BATERIA DE CANHÕES
E GROSSO CALIBRE...

¦¦#¦•¦

O quinteto atacante rubro-negro que aqui vemos — constituído
por Vallitlo, Zizinho, Pirillo, Tião e Vcv<'-—funcionou ativamente
no clássico Fla-Flu. A fortaleza de aço da defesa tricolor, de
resistência tão comprovada em duras pelejas, acalxju por se des-
moronar deante do bombardeio da artilharia rubro-negra que na
tarde de dominga último, marcando uma contagem respeitável de
6-1;, devia estar constituída, exclusivamente, de canhões de

grosso calibre. .. . m
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COMEÇAM A SOPRAR OS

BONS VENTOS NO BOX

Sempre tive uma afeição especial pelas coisas do pugilismo.
Não foi uma preferencia que se tivesse manifestado desde a

infância e, assim .capaz de proporcionar maiores conclusões á

luz da psicanalize. . .

O box só me atraiu quando já as coisas, os seres e os fatos

delineavam-s, exatamente, no raciocínio. Explica-se a afinidu-

de. Tomei conhecimento do box pela interpretação clássica,

britânica, do 
"sport". 

Ensinaram-me, na universalizada Associa-

çâo Cristã de Moços, a concepção de 
"sportsmanship"; 

mostra-

ram-me o caminho dos 
"sportsmen". 

E logo me afeiçoei ao box.

Porque nele encontrara, a par de um mérito extraordinário como

aplicação da eficiência física construída sobre os exercícios me-

todizados, uma soberba escola moral. Conquanto erroneamente

aproveitados ou pior interpretados os ensinamentos da sua prá-

tica pela falsidade das finalidades que lhe atribuem, entre nós»

é o box o desporto que leva o homem, mais rapidamente, á con-

vicção de que o músculo é sempre inferior ao cérebro. O castigo

físico que o box inflige ao perdedor não encontra paridade na

envergadura moral que ele pôde demonstrar, batendo-se brava e

virilmente. E o vencedor nem por isso passa a ser verdugo;

dele sobressai, sempre, a honestidade do emprego de uma su-

perioridade física ou técnica. O box elimina do indivíduo o des-

forço físico como extremo de uma exacerbação, como fenômeno

da luta pela vida. Desde o homem desses resíduos de barbarismo.

O box ensina o respeito mutuo. 0 box é dignificante, é exemplar

como sempre foi a esgrima nos tempos medievais. Aí está o por-

que de me ter feito, no box, um afeiçoado extremo.

Dito esto, é evidente que atento, constantemente, para os as-

suntos do box. Leio o que possível ler. Entre os volumes da mi-

nha bibliotéca-mirim figuram as obras que me foi possível ad-

quirir. E do box da nossa terra tudo acompanho, tudo procuro

saber, mais como fan — é forçoso confessar — do que como pro-

fissional da especialização jornalística.

Este prólogo, certamente enfadonho, terá, agora, esclarecida;

a sua razão de ser. E' que com ele talvez tenham mais colorido,

mais expressão, as impressões do trabalho que a Confederação

Brasileira, de Pugilismo está realizando.

Fazer box, no Brasil, não é bicho de sete cabeças. Já se

fez muito, quantitativa ou qualitativamente. As administrações

atribiliarias acabaram permitindo que os clubes, eternamente

premidos por dificuldades financeiras, dispensassem o pugilismo,

a título de economia de gastos do rói das atividades oficiais. Para

encurtar, o box amador ficou restringido ás unidades militares.

E assim tem estado, assim esteve até que o Conselho Nacional de

Desportos, delineando a constituição orgânica desportiva na-

cional deu vida real á Federação Brasileira de Pugilismo, rotu-

lando-a de Confederação Brasileira, na fôrma das disposições

legais. Foi uma resolução arrojada do C. N. D., talvez confiada

na ação que poderiam desenvolver os homens aos quais seria

entregue essa entidade. O problema era gigantesco para a mes-

quinhez dos elementos disponíveis para resolvê-lo. A C. B. P.,

teria que cuidar da estabilidade administrativa, teria que fo-

mentar o box, em conclusão que transformar em eficiência pai-

pavel o que até então só existira no papel dos regulamentos e
dos estatutos. i

E o todo da questão não foi ainda liquidado. Ha quas;
tudo para fazer, mas o que já se fez 6 de embasbacarl Fundou-se
a entidade regional do R. G. do Sul; organizou-se o Departa-
mento especializado na Federação Fluminense de Desportos;
cresou-sc uma entidade carioca; realízou-sc um campeonato na-
cional brilhante, sob todos os aspectos; procedeu-se a unificação o
legalização; na forma das leis internacionais, dos códigos gerais;
levou-se a efeito um torneio internacional de que participaram os
campeões do Uruguay, amadores renomados em todo o conti-
nente pelo apuro de sua técnica e pelas virtudes morais.

Todo esse trabalho podia ter sido feito antes e não o foi.
E agora feito foi quando nada indicava que pudesse tornar-se
real. A existência débil do box fortalecer-se-á com a. propaganda.
Com publicidade. E o que vem a ser isso, praticamente, no box ?
Espetáculos para as massas, box, box, e mais box. Como, porém,
se dos clubes cariocas, por exemplo, só o C. R. Flamengo e agora a
A. A. Portuguesa, auxiliados pelo S. C. Carioca, cuidam desse des-

porto ? Só em S. Paulo o box é desporto do povol Lá se desenrolam

torneios, como esse grandioso que 
"A 

Gazeta" realiza, anual-

mente, que agrupam em torno de si multidões de milhares de-
assistentes e de centenas de amadores ? Mas, e no Rio Grande do
Sul ? E no Estado do Rio ? Como propagar o box, sem box ?

Pois se éra necessário um milagre, a C. B. P., tem-nos rea-
lizadol Que magnífica publicidade foi o campeonato brasleíro

de Dezembro de 1943, no campo do S. Cristóvão, ao a livre,

com livre assistência, onde se chegou a contar quasi dez mil pre-
sentes! Que estímulo precioso não devem estar sendo, para os
atletas cariocas, para os atletas bandeirantes, os combates por
eles realizados com os uruguayosl E só para o futuro, um futuro

que não deve estar longe, poderemos melhor estimular a influen-

cia dessas iniciativas no desenslar das atividades pugilisticâs.

Sem dúvida, o milagre se operou. A C. B. P., pobre, pau-
perríma, a mingua de contribuições, donativos ou qualquer fonte
de renda, poude fazer um certamen nacional e outro internado-

nal, no curto espaço de dez meses! Poude porque a C. B. P. soube
manejar os seus amigos — os amigos do box é o certo — e obter
do Prefeito Henriqeue Dodsworth, ás vezes tão inacessível,

auxílios que se não foram abundantes, chegaram a ser paternais.
Poude porque os homens aos quais foram entregues os destinos

da C. B. P., compenetraram-se das responsabilidades que lhes

haviam sido confiadas pelo mais alto orgao do desporto nacional.

Sente-se um sopro de entusiasmo pelo box. E' como se ao
velho decrépito tivessem dado um cálice de elixir da vida. Re-

pito que só para diante poderemos avaliar, melhor, a influencia

destes trabalhos da C. B. P., no box.

E caminharíamos 10 anos à frente se o pugilismo estivesse

nos mãos de indivíduos sonhadores, incansáveis, dinâmicos

como esses de que se tem cercado a presidência da C. B. P. na

qual figura Paschoal Segreto Sobrinho, talvez o símbolo mais
representativo dessa categoria de homens sobre os quais se as-
senta a máquina do progresso desportivo brasileiro.

Escreveu MENDES
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Pal'à, com duas vitórias
consecutivas sobre o Ama-
zòrífS. marcou sua supre-

macia no futebol do extremo-
norte.

Seu ultimo triunfo, antc-ontcm
teve uma repercussão animada
na cidade, porquo veio confirmar
quo agora, ainda mais do que o
ano passado, ò futebol regional
saiu do estado letãrgíço que lhe
dessovava as oOergiaá pára re-
constituir-se é voltar ao brilho
antigo.

No campeonato brasileiro de
futebol, aa lutas entre o selecio-
nado paraense o o amazonense, de
tres anos para cá, foram dispu-
tadaa palmo a palmo, porque o
Amazonas progrediu ruidosa-
mente enquanto quo nós estava-
mos num período de inércia e
desentendimentos.

Agora, principalmente nos dias
quo correm, o esporte paraense
está em dia com as suas obriga-
ções e apto pura responder nela
responsabilidades que lhe cabem

Belém assistiu uma tarde de
sensações. A primeira vitória dos
nossos era Manaus, nfío deu dí-
Peito a que nos julgássemos su-

períores pois um escore espremido
de um a zero, nem sempre regíe-
ta a verdadeira realidade <lo en-
contro. Daí aguard-ir-se em Be-
tem como cm Manaus, o segundo
jogo. A espectativa reinante ora
de confiança em nossos cores
mas também do indecisão. O
futebol ó leviano como certas mu-
lhores que traem sorrindo,, .

Por isso, a hora da grande par-
tida era de ansiedade em todo
o estádio.

Compreendeu-se que os dois
conjuntos reuniram as suas me-
lhores expressões técnicas. Pre-
pararam-so previamente, sob as
concentrações em moda. E, na
hora de ir para o "front", todo
o estádio estava agitado de ale-
gr ía e de emoçáo.

As duas equipes surgem no
gramado, percorrendo -o de ponta
a ponta, unidas, com as suas
bandeiras o recebem o osculo
do um sol veranico.

A pugna começou com bom
aspecto. Do lado a lado muita
energia e um cuidado meticuloso
de atitudes, porque sempre os
primeiros minutos dessas grandes
pelejas representam a fase expe-

rímental, em que os dois rivais
se observam, escondem os nai-
pes, para, depois, num instante
que surja, atirarem sobre o ta-
boloiro — o primeiro, golpe feliz.

Coube à esquadra amazonense,
a primeira bola da tarde. Os
nossos nao contavam com tal
surpresa. Andavam, aliás sem
vivacidado. Ao nosso lado um"peru", porejando emoçflo, disse
profeticamente:

— Agora, sim, os nossos vão
andar, Eles precisavam era> de
quem lhes beliscasse o brio...

E, realmente, daí por diante
cs locais em vez de andar, cor-
rerara voaram, acertaram o com-
passo e colocaram o jogo em
duro equilíbrio com o imprevisto
tiro de Hélio, uma dessas "bi-
cancas" que saem como um bo-
lido e vfio adormecer dentro das
redes...

Os Amazonenses, que antes
estavam sozinhos no placard,
aumentaram a^rotaçfio cie suas
atividades, quando então a par-tida prendeu a atenção geral do
público pelo interesse com que
vinha sendo disputada.

Dódó, o jovem goleiro paraense,

fazia coisas incríveis como um
trapezista no picadeiro nas mais
variadas acrobacias. Estava atento
a todos os movimentos da arti-
lharia amazonense. E respondia as
arremetidas, dominando a pelota,
viesse ela do alto ou rolando sobre,
a grama.

Assistia-se, assim, a uma luta
de in con tidos desejos. Ma ís logc os
nossos aumentavam a contagem.

Nem por isso a convicção de
vitória se fez sentir. E que a todo
momento poder-se-ia alterar o
ritmo da pugna, pois os berés
continuavam a sua tarefa ardorosa
e sem trégua.

'' ''"'¦ Wj'X

A' ESQUERDA, AO ALTO, A ENTRADA
EM CAMPO DE PARAENSES E AMA-
ZONENStS, DENTRO DA MAIOR COR-
DIALIDADE. a' DIREITA, DO ALTO
PARA nAIXO; OS QUADROS FORMA-
DOS, POR OCASIÃO DA CERIMONIA
DO HINO NACIONAL COM A QUAL
SÃO INICIADOS TODOS OS JOGOS
DE CAMPEONATO NACIONAL; UM
MOMENTO DE PERIGO PARA O ARCO
DO PARÁ, ONDE DODÓ FOI UMA

FIGURA. DE PROA.
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O PARÁ MARCOU A
SUA SUPREMACIA
NO FUTEBOL DO

jj - -ífet

g# !.A„ EXTREMO-NORTE!
Comentário de EDGAR PROENÇA

O público tinha seguros receios
de que surgisse a todo momento
outra modificação do escore, nun-
cá por duvidar de Inferioridade
técnica local, senão pela facilí-
dade com que atuava n defesa
paraense, oferecendo, negligen-
temente, verdadeiras brechas paia
infiltrações sobretudo de Rrts-
pada, que vivia solto inteira-
mente por Sandoval.

Na segunda fase, são maioies
os an belos de ambos os lados.

Mas já se descortina aos poucos
a vitória paraense, vendo-se a
equipo lutar com desembaraço
e sobremaneira, sem às apreensões
do primeiro tempo e com a deci-
sao do que se considera mais
forte.

A pressilo se manifesta pois
evolutivamente.

No quadro amazonense ha uma
figura dinâmica e combativa, que

(Continua nu pâg. 22)
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No clichê vê-se O JUIZ DA PUGNA Mario Viana, dando as ultimas instruções a alci e pantoni, capitães dos contendores.

derrotando a representação
eapiohaba por 4 a 2, os mineiros
claasificaram-KO para enfrentai oh
fluminon.se na disputa do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol. A
luta que assistimos no Estádio"Otacilio Negrão de Lima", em-
bora njlo tivesse apresentado uma
estrutura técnica impecável, foi
t ma partida interessante e dis-
pulada com muito ardor e entu-
siasmo. Gozando da vantagem
tática de estftt em sosus próprios
domínios os montanhezes foram
indiscutivelmente mais positivos.
Empreenderam maior volume de
ntaques,e\ idenciatam melhor apu-
ro tóenico, desenvolveram um
futebol lobusto, cheio de impro-
visaçílo quo envolveu comple-
tamente a defensiva adversária.
Eiraram em nao terem atirado
com mais freqüência \ meta,
pois Dins foi um goleiro inseguro
e som elasticidade. Aliás, esso
é um gravo defeito que, desde os
treinos, vimos observando na
ofensiva da seleçílo mineira. E'
fértil em construir tramai, mas
fompletamente ineficaz em con-
cluí-las. O quadro espirito-wmten-
se nos pareceu um pouco acanhado,
contudo, mostrou possuir quali-
dados. Se sua defesa tivesse usa-
do um sistema do marcação mair,
sólido, outro teria sido o resul-
tado da luta. Durante os 90 mi-
nutos mostrou sua presença na
cancha, o que vem evidenciar
que os 4x0 do Vitória foram ba-
fojados pela "chance". O ponto
alto do quadro foi a ofensiva, onde
Darlí, o "mignon" meia de Ca-
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ohoeira de Itapemirim, e Jarvel
bo impuzoram como verdadeiros"cracks". Aliás nós sempre afir-
mamos que o futebol que se pra-
tica no Espirito Santo 6 de bôa
qualidade/precisa, no entanto, de
mais intercâmbio com os grandes
centros do país.

tou-lhe objetividade. Fantoni e
Lucas foram os que mais trabalho
deram á defesa contrária.

Os Capíchabas

Dias foi um arqueiro falho;
podia perfeitamente ter defen-

A eliminação dos capíchabas,
no campeonato brasileiro,
vencidos pelos mineiros!

De H. Neves Júnior

Os Mineiros

Geraldo foi um goleiro seguro.
As boles que deixou passar foram
praticamente indefensáveis. Ger~
spn foi, indiscutivelmente, a maior
figma da cancha. Está em grande
f >rma o jovem zagueiro cruzeiren-
se. Oldack muito firme. Dbs medi-
os Zozé foi o melhor. Ferreira e
Carango íó no período comple-
rhentsr atuíram a contento. O

Üataque esteve &tivo, mas fal-

dido os dois últimos tentos dos
mineiros.Cremos que já ejtá velho
e sem mobilidade apara ocupa* o
arco de um "Scratch". Pastor e
Betinho foram bons limpadores
de área. A linha média esteve fra-
quissima, apenas o veterano Ou*-
lota fez qualquer cousa de útil.
Como já dissemos, a ofensiva es-
teve soberba. Joçou Um futebol
de primeira e cheio do malabníis-
mo. Jarvel, Darli e Brant, foram
cs que mais se destacaram.

Os Goals
Os mineiros abriram o contagem

aos 2 minutos de luta por inter-
médio de Fantoni, concluindo
mognificamente um comei ba-
tido por Lucas. O segundo tento
nasceu 15 minutos mais tarde
quando o mesmo Fantoni arre-
mata inesperada mente um oper-
tuno posse de hmael. Nebta
altura os capichabas assinalam
seu primeiro goal, por meio de
Brant com um potente chute de
fora da área. Aos 6 minutos da
segunda etapa Alcides pns^a a
Lucas quo indofensavelmentc con-
quista o 3.° tento dos mineiros.
No 30.° minuto Fantoni conquista
o 4.° e último tento da seleção
mineira, aproveitando-se de um
bora passe de Ferreira. Aos 36.°
minutos Gerson, numa entrada
infeliz, coloca o balão nas redob
de Geraldo, consignando o se-
gundo tento capichaba.

O Juiz
A arbitragem da partida esteve

a cargo do Snr. Mario Viana,
da Federação Metropolitana de
Futebol. S. S. apitou bem numa
partida fácil de ser dirigida.

Os Quadros
mineiros: - Geraldo, Gerson e

Oldack; Zezé, Ferreira e Carango;
Lucas, Baiano, Fantoni, Ismael
e Alcides. _ . .

Capichabas: — Dias, Betinho e
Pastor; Carlota, Rogaciano c Dá-
dá; Alcí, Darlí, Brant, Jarvel e-
Milton.
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A derrota que a seleção do
Ceai ti sofreu fronte A represou-
taçílo do Maranhão, á tarde do
domingo último, serviu para a'*-
lastar ao "Gctulio Varças", á
noite de ontem, uma assistência
descomunal, que vibrou como
jamais o viu em nossa terra,
durante 120 minutos de emoções
o incertezas...

O Ceará nunca perdera em seu
campo, em pe tratando do Cam-
peonato Brasileiro do futebol.
Porém, inesperadamente, uma
grande surpresa nos bate ns
portas, justamente no dia om
quo completávamos 10 anos de
lutas nesse certame. E fomos
.surpreendidos com um úçote de
2x0, quando tínhamos qua_.e a
certeza de vitória...

Mas, c.vm derrota em vez de
desanimar o torcedor eeaionso,
trouxe-lhe ao contrário, animo
novo o vontade de ver a sua re-
presentaeão vitoriosa. K a cidade
esportiva marchou toda para o
estádio "CJetulio Vargas , en-
chendo-o de maneira jamais vista
em qualquer tempo, aqui no
Coará!

E lutámos. E vencemos no
tempo regulamentar per 2x0. E

(Continua na pág. 10)

OS CEARENSES
NO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE
- - FUTEBOL - -

Escreve ÍNDIO DO JAGUAR1BE

Elementos do selecionado pa-
kaense, durante um ensaio
NO PAISANDü', é O QUE VEMOS, AO
ALTO. O TÉCNICO ALFREDO GAMA,
SANDOVALSINHO, BORO' E PALITO.
NO MEIO, ÁLVARO, CENTRO-MÉDIO
DO REMO E DO ESQUADRÃO MARA-

JOARA.
EM BAIXO, O EFICIENTE TRIO FINAL
DO PARÁ: ÜODÓ, BERÉCO E EXPE-

DITO.
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Acabou 0 campeonato de 44 e,
francamente, ninguém poderia pre-
ver aquele espetáculo, salvo, já
se sabe, o jogo dos aspirantes çjüè
por si só valeu por uma jornada
memorável. Tudo teve de omoti-
vo ò decisfí') dotít.ulo aecundario,
Que luta! 10 aqtiele poiiãl fe/(
culminar á batalha. Õ título, pois,
esteve em mitos do tiro das doze
j irdas que Milaiíi cobrou. Foi
po"iss) que Gijo ao defendô-lo
p"'ov(.eou .". rháioi' ovrtçfto no es-
tádio. Ninguém deixou de gri-
tar, uns de alegriPj outros de án-
gustia. , . A boa egtrèla do tri-
color positivamente tomou conta
da partida, e depois nito qüi« ir
me.is embora... Ficou para o
prélio principal e guiou o Sào
Paulo (mu conseguir um triunfo
que, no final das eonl*\s, foi o'
maior que alcançou no certame
de 44. Capricho da sorte, o onze
tricolor culminou em sua 'carreira*

quando nada mais tinha#.'a fazer
com o seu supieino ideal (pie era
ser ode ano bi-oànipèãò. Mas nem
tudo perdeu, e além da suprema
satisfação de vencer Ó Gòiiníiààs

O CAMPEONATO
BANDEIRANTE

1944 NA SUA
ULTIMA ETAPA

>_*~

como nunca o ípz, conseguiu o
l»i-cnmpeonato aspirante. Muitos
julgavam (pie o enze tricolor,
perdendo nas duas partidas, iria
completar a sua triste sina de
nada levar do futebol aste ano.
O Oorintians fazia mais fé em
manter o viee-título principal o
em nfio perdei também o j)iimeíro
posto secundário. Ao crivei a"oi nade final COloOOU-fiC hostil-
mente e obstinadamente contrai»
alvi-preto. Nada lhe deixou...
Paciência, dirão os verdadeiros
cot mtianos: A sorte do futebol
c assim, quando quer ajudar em
cheio nada tespeita, tiansforma a
mais sólidas situações, rlita os
resultados mais inverosimt i«. Co-
mo se poderia, por exemplo, p«n-
sar naqueles 4 a O e naquela exi-
biç&O de gala do São Paulo no
final da partida?Eis o (pie jamais
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BEM... PARA
FUTEBOL CLUBE
OLIMPICUS I

se poderia admitir. No entanto,
viu-se o Corintians perder por
uma contagem tào nítida como
não perdia, no campeonato pau-
lista, há mais de 10 anos. Estava
tal acontecimento dentro das pre-
visões do mais otimista torcedor
do São Paulo do mais pess*mt8ta
fe.n <lo Corintians? Certo que não.
Julgava-se até que a partida ia
s?r uma das mais pobres. Por essa
razão a renda foi um desastre.
No entanto, si a torcida coubesse
o que iria acontecer com aqueles
4 goals e aquele espetáculo final
o Pacaemlíú teria se *i perabar-
rotndo. Mesmo assim foi inder-
culpavel tão grande ausência de
público. A decisão do título se-
cundário por si só deveria atrair
o público de costume, o não o
teve. Foi pena porque ã luta foi
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FliAClRANTÊS no "majestoso oe
ENCKUUAMKNTO DO CERTAME DF.
41. X È8QÜBRnA) UATTO, NUM AU-
TKNT1CO CERCO EFETUADO l'0tt

SASTRJl E LEÔN1Í)A8.

Ao ALTO, A RETÀGUAllpA SÃO-
PAULÍNA AGÜENTA, HEM, UMA IN-

VESTIDA DOS COHINTlANMíS.

EM HAINO, UMA DEFESA ELÁSTICA
DE MNC, O GOLEIRO TRICOLOR

DF 1944.

emocionnnte e, depois, a partida
principal também premiou todos
os que estiveram no estádio,
salvo naturalmente os corintia-
nos que sòiram do campo cem o
coração despedaçado'. . Nfío faz
mal.'O Corintians terá logo a
esquecer esse seu triste . final de
campeonato de 44.

AS U l/Pi MAS CACETADAS" '¦¦- ConÍNTTÀNS
1'AIIA O

'¦>. 
&

OJl

Criou vulto a discussão em tor-
no do desastre final do Corintians
eda soberba exibirão do São Paulo.
Muitos dizem que o Corintians
perdeu por/que já não presta seu
onze inteiro... Tudo enado...
Jángòj que fora. o molhor de mui-
tas vitórias de seu clube é agora
um ilustre canastrão! Que las-
tima! Vocês já ouviram ?As criti-
cas mais desaviazòadas, mais aze-
das, partem sempre daqueles que,
antes da derrota,eram os que ju-
ravam que o derrotado iria ven-
cor porque era isto o mais aqui-
Io. Que lastima! Tomos ouvido
cada uma!... O Corintians pas-
sou a ser o Judas do final do
certame.

Depois dos 3 a 1 do dia 17
o Judas passara a

do
ser
Os

setembro j
o São Paulo,. Lembram?
maiores defeitos foram acusados
aos sampaulinos, após sua últi-
ma derrota contra o alvi-verde.
Tudo que ora do pior se dizia do
onze do SAo Paulo. Nada esca-
poli. . . Pois bem: Após rs 4 a 0
do Majoí-toso tudo so transformou.
Òs que afirmavam quo os craques
sampaulinos eram velhos, que não



,  o dinheiro gasto polo clu-
bc: quo erauwuiH ecgOS para fazer
goli o tantos outros defeitos,
passaram a se convencer outra
vez que craques como oh dp Silo
Paulo não há...

K o Corintians passou a ser o
Judas... ÃpÓ8 8 vitórias COOSÇ-
eulivas do alvi-protó nada mais
oerve... Seu técnico só agora 6
um errado eom as táticas que usa.
Mas enquanto vencia poucos ti-
voram coragem de criticá-lo, té>-
nieainente, no torrem, doutrinário,

bem entendido. Nada se modifica
no futebol. Tudo depende sempre
sempre do resultado. 0 derrotado
tem que levar a cruz para o cal-
vario... Prova das mais típicas

..temos agora, maiH uma vez.^ A
crítica derrotista e desmoraliza-
dora que havia atingido o SAo
Paulo após a sua derrota no
"choque-ru" passou a dominar o
Corintians.

Como c fácil se arrasa ro quadro
que perde!. ..

'

Os cearense no cam-

peonato brasileiro de',
futebol
Continuação da pág.

vencemos ainda nos 30 minutos de
prorrogaçftoVpor 2x0 tómbero, ten-
do assim um saldo de dois gorih
em 2 partidos 0 seus eomple-
mentop.

UHiabilitara-bO o futebol coa-
rerísó de uma grande derrota.

*

MlTOTONHO 0 IIÚRQÍ DA NOITE

Mitotonho, O extrema esquerda
do "Ceará", foi q herói dessa
noite de glorias para o futebol
cearense, pois de seus pós sai-
mm os quatro tentos que conquis-
titmo.s.

Primeiro; Mitotonho cobra um
"hands" próximo á íUea penal,
com um minuto de jogo, a
redonda sobe, e eái na cabeça
de Louro, que envia ineontinento
para dentro da éstopa, 1x0!

Segundo: Mitotonho cobra um
escanteio, oferecendo ao center
Broga a oportunidade de assina-
lar aos 40 minutos do 2.° tempo
o ultimo goal da peleja, nessa fase.

Terceiro: Aos 5 minutos da
prorrogação, Mitotonho recebe
a pelota do Valdemar, passa pela
linha me*dia maranhense, vence
a sua ssaga e despeja forte "carga',

no goal d'0 fantástico China'
assinalando 0 seu primeiro tento
próprio. K, aos (reze minutos,
ele marca mais outro goal de
uma cruzada violentíssima.

Nfto diminuindo a nenlunn de
seus companheiros, Mitotonho foi
o herói da noite e tanto isso 6
verdade que Valdemar quase o
matou com um abraço em campo
na ocasião em que ôle marcava
o segundo goal da prorrogação.

Voando tara Belém
Agora, que vencemos e eli-

minamos a representação do ma-
ranh&O, estamos tocando para
Belém com o seguinte quadro:

Rui, (Zedias, reserva), Valde-
mar c Popó; Carlinhos, Ixmro c
Pedro; (linha media); Galego,
Zuza, Brega, Ubaldoe Mitotonho,
ataque) (reservas — Stenio o
Olivio). .

Como presidente da embaixada
seguiu o mais ardoroso esportista
de nessa terra, dr. Ubiiajara de
Ncgreiros, bocretariado pelo bri-
lliaute Jornalista de "Gazeta de
Noticias", Rói Costa Souza.

Acompanham a embaixade o
massagista Moacyr Machado e
o excelente, honesto e grande
juiz paraense — Gama Malchcr,
que teve entre nós uma atuação
impecável, P. Teleco c o te.
Josó Bandeira (técnico)!

Domingo vindouro, 16 do cor-
rente, estaremos em luta com a
valorosa esquadra paraense, da
qual aqui damos elguns flagran-
tes para que os noss«'«8 eontcrrá-
neos aí no Rio conheçam os ad-
versãrios que teremos de enfren-
tar nessas paradas de atletismo
e engrandeeimento da valore sa
raça brasileira.

O quadro que dará combate á
seleção paraense é o mesmo que
se sagrou vencedor a noite de
ontem isto é: Rui, Valdemar e
Popó; Carlinhos, Louro e Pedro;
Galego, Zuza, Brega, Ubaldo e
Mitotonho. «i»

Não temos destino^ certo. As
oportunidades, poróm, que ser-
girem á frente dos nossos atletas,
serão aproveitadas.

Uma coisa no entretanto po-
demos garantir aos nossos con-
terraneos: aqueles 2x0 de do-
mingo último amarguraram sobre-
modo a nossa alma, acendendo em
nossos corações um desejo de
bonitas vitórias!

Índio do Jacíuaribe
Em 1 SI WiOM.

PEITORAL CHEOS0TAD0
EU ANpAVA COMO UM TÍSICO,

PELA TOSSE AC0RRENTAJP0:

MAS HOJE DEVO ESTE FÍSICO

AO PEITORAL CRE0SOTAD0.

No
próximo número

Teremos,
neste ano,
uma seleção

paulista
melhor
sucedida

que em 1943 ?

>¦!

•y' - .."'

Mais um magnífico

comentário produzi-
do pelo consagrado

OLIMPICUS

ESPORTE ILUSTRADO
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O Fluminense pareceu entrar em campo já
vencido pela certeza de que não existiam
mais probabilidades no campeonato de 44
E, em plano oposto, o C. R. Flamengo chegou a um

triunfo de vulto jamais previsto! Comentário de GAGLIANO NETTO
da P. R. E. 5

m
;.:
V¦z.

I

1." tempo: Flamengo, 3 a 1.
Final: Flamengo, (ia 1.
Remia: Cr$ 166.422,50.
Juiz: Durval Caldeira Martins.

EQUIPES: %

Flamengo:—Jurandir, Nilton c Quirino; Biguá, Bria e Jaime;
Valido, Zizinho, Tião Pirilo c Vcvé. .

Fluminense — Batatais, Norival e Mornles; Raul Kodrigucz,
lambo e Bigode; Pedro Amorim, Baztarrica. Magnoncs, Nandinho e
Pirombá. _, _. , ,.'¦¦¦. ., ,

Analizadas a frio as perspectivas do Fla-Flu de hoje, tcr-sc-ia, de
certo, previsto o colapso do Fluminense. Perdidas todas as esperanças
cm relação ao título de campeão precisamente porque faltaram reservas,
não seria um milagre que permitisse um triunfo hoje, que possibilitaria
depois — no caso de vitória do Flamengo sobre o Vasco na última ro-
dada —a corrida do Fluminense contra os três outros cm condições
de igualdade. , .

Assim, mesmo com o reaparecimento de Raul Kodnguez, bigode e
Baztarrica, os tricolores não se convenceram de que eram, ainda, can-
didatos ao título. E pisaram o gramado rubro-negro sob o signo do
revós c debaixo da impressão da sua incrível falta de chnnce neste
certame. ,

E' claro que esse estado de animo se fez sentir mais profunda-
mente sobre alguns jogadores do que sobre outros. Batatais, por exem-
pio, era hoje em campo um espectro. A sombra daquele soberbo arqueiro
das principais partidas do seu clube na fase cm que a deusa sorte esta-
va ao lado do Fluminense... .

Por tudo isso o favoritismo do Hamcngocra incontestável.
Mas O Fluminense abriu a cmtágcm aos 15' c isso deu um pouco de

vida ao Fla-Flu. Durou 4 minutos a vida do Fla-Flu, pois aos 19' Tião
empatou e aos 31' Bria colocou o Flamengo á frente do marcador de
tentos. E embora através de um erro clamoroso do árbitro o Flamengo
liquidou aos 42' ao bater Jaime uma penalidade máxima.

*a*.?ji
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Outra defesa de batatais, ao alto, vendo-se em baixo, bigode
superando valido, que reapareceu no esquadrão rubro negro

como amador.
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FLAOUANTE3 DO l-LA-FLÜ. AO ALTO, UMA TIRADA DE CABEÇA PRODUZIDA

POIt BIGODE/ EM ENTRADA DE PIRILO. EM BAIXO, UMA DEFESA DE BATA-

TAIS, CORTANDO TIÃO, INTERVINDO NO LANCE TAMBÉM NORIVAL.

No 2.° tempo o Flamengo deu a impressão de poupar forças para
o embate decisivo que o aguarda no domingo vindouro. E deu também a
impressão do lavrador que tendo arado a terra, semeado e irrigado
aguarda o tempo necessário para que os frutos amadureçam. & os iru-
tos amadureceram. Aos 19' do segundo tempo Zizinho tez o 4.°, aos Zl
Pirilo fez o 5.° c aos 34' o mesmo Pirilo encerrou a série. Aliás o 4.» goal
foi feito duas vezes e ambos por Zizinho, mas o Snr. Durval Caldeira
invalidou o tento que seria o 4.° ninguém sabe porque — como ninguém
sabe porque o juiz marcou o penalty de quo redundou o 3.° goal rubro-
negro, e muito menos porque marcou o penalty contra o flamengo e
menos ainda porque mandou bater duas vezes este ultimo.

Aliás o Snr. Caldeira realizou o milagre de pretender perturbar a
calma de um dos mais calmos jogos deste campeonato. A certa altura
do 2.° tempo S. S. começou a marcar coisas incríveis contra o flamengo,
mas felizmente as coisas tomaram o rumo que deviam tomar e tudo
acabou bem. ,

Raul Rodriguez foi expulso de campo porque ofendeu o ;uiz por
ocasião do 5.° goal do Flamengo.

Nossa Capa
"% Temos, na frente, o trio que o Flamengo" preparara para
Colleta. Mas, á ultima hora, Colleta foi substituído por Quirino

que honrou a escalaçao, atuando bem; e, na ultima, a defesa

alvi-negra — Larangeira, Oswaldo e Ladslaw — que tem sido o

sustentaculo do quadro nos últimos compromissos do campeonato.

ESPORTE ILUSTRADO
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Fts os* Lances mais sensacionais do fla-flu que urif.l tavaues, consagrado repórter fotográfico, fixou para ESPORTE

II-USTRADO" XO MTO TIÃO, VÉVK, E VALIDO, QUASI ENDOIDECIDOS DE ALEGUIA. ABRAÇAM ZttlNHO, APÓS MARCAR O 4." TENTO, EMQÜANTO

.:;,,., NO CHXO CONTORCÈ-SE PELA CONTUSÃO SOFRIDA NA AÇÃO. AO LADO, AO ALTO, A COBRANÇA DA FALTA MÁXIMA, POR JAMBO,

QUF DESPEUDI-OU 

' 
A OPORTUNIDADE, ATIRANDO FORA; EM BAIXO, O TENTO DF. BRIA, TALVEZ O MAIS ESPETACULAR DO JOGO.
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s jogos complementares da penúltima
etapa do campeonato de futebol de 1944

Aplicando uma respeitável e memorável "lunday" no Fluminense
F. ('., o C R. Flamongo, alóm do lhe» tirar toda e qualquer aspiração
80 título de 44, mandou-o pa a o terceiio logar da tabela e acanou,
também, com algumas dás hipóteses previetat na decisão do tão dis-
putadissimo ca>mpconato.

Será decidido, no domingo próximo, spenás ent'e voscainos e
rubro-negrop, o campeonato (pio ato n penúltima rodada, a do domingo
ultimo, ainda apresentava quatro candidatos. NAo só o Fluminense
l\ C. perdeu todas as probabilidades; o Botafogo F. R., também as
perdeu, isto porque dependia, como o próprio Fluminense F. C, da
vitória dente sobre o ('. R. Flamengo o que deixaria de pó, para a pró-
xima etapa, numa provável vitória do C, R. Flamengo sobre o
O. Ii. Vasco da Gama, a hipótese do "empate dos quatro -¦•

Na dansa das colocações da tabela, só o América F. Ç. nao devo
estar muito satisfeito. De segundo passou a terceiro, agora foi para
quarto — o empate com o Canto do Rio F. C, peorou muito — e agora,
rosta ao América F. C. a esperança de que os adversários do Botafogo
e do Fluminense atirem-nos mais para baixo...

Dentre as hipóteses viáveis, quando á solução do título de 44,
n mais impressionante ó, sem duvida, a do empato entre vascainos e
rubro-negros, domingo pióximo, o que representará uma "melhor de
trez" de sensacionalismo absolutamente indédito, pare cujos jogos
será licito espera.-se recordes sucessivos de renda!

Mas o vida continua o o campeonato só acabara domingo. E at^
lá, muitos corações, muito.-, pensamentos, viverão momentos de grande
vil)raçâo, de forte intensidade...

OS JOGOS COMPLBMBNTARB8

ESPORTE ILUSTRADO atinge, nesta edição, uma nova fase
do intercâmbio estabelecido com PRE-3, a emissora taro dia a dia ga-
nha maior prestígio nos .«-etores desportivos, a vista da eficiência que
vem conquistando o seu Departamento de Desportos, em cuja chefia
Gagliano Notto figura destacadamente tendo a auxiliá-lo, imediata-
menti', o dinamismo o .*• competência <le Levy Kleimann.

Doravante, ESPORTE ILUSTRADO publicará^ alóm do comeu-
tário principal de Gagliano Notto, os dos .eus observadores escalados
para os jogos complementares dia rodadas do Campeonato Carioca
de Futebol.

Receberão assim, os leitores dc ESPORTE ILUSTRADO, infor-
innçôes mais amplas e p-ecisa. do movimento futebolístico oitedino.
Os comentários a aeguir são exclusivos de PRE-S o. de ESPORTE
ILUSTRADO.

C. R. Vasco da Gama x Banou" A. C.
IV Mario dnhrirl

Campo—C. R. Vasco da Clama.
Primeiro tempo-—'Vasco 3-2.
Final Vasco 4-3
Juij! — Oscar Pereira Gome*.
Renda - 33.2:14,00.

Marcha da contagem

/." tento do Bangú -— Baloiro, da entiada da ároa, desfere um tiro
bom colocado que venceu Barchçtta in&polsvèlmcnto;

/.° tento dó Vasco— No minuto subsequente ao tento de Balèiro,
Chico cenhou bem e Ademit, entrando firmo, venceu a perícia de Ro-
beitinho;

,«?.° tento do Bangü — Uma saída em fi lso tio Banhei tn, e um tiro
de OtaciliOj desarmou o àyco vascaino, surgindo, assim, o segundo
ponto banguense;

£.n tento do Fosco— Coube a Chico, aproveitando uma "deixa"
opof-1 uuissima «Io Ademir, decretar vun novo empate;

8.° tento do Vasco— Foi no final dr primeiro tempo, que Izaias
mim tento inconfundível, "mádé Izaias", desempatou o jogo a favor
dos seus;

S.° toito do Bangú—Veio, porem, no segundo (empo, um r.ovo
empate, em conseqüência de uma cabeçada de Baloiro;

/f.° tento do Vasco?—Acabou, porém, a progressão do marcador
com o tento dè Ademir, apioveitnndo um centro precioso de Fillola,
ao cobrar uma falta, tendo parecido impedimento a muitos, nfto punido
pelo arbitro.

Impressões GERAIS

Perderam o.s que nRò foram em S. Januário, na tarde de sábado,
pela qonvicçfip de que seria um mau jogo o encontro entre vascainos e
hanguenso;;,. Perderam por urna traição involuntária da lógica, já
que nao se pcdória prever, nem de leve admitir, que um conjunto batido
fragorosamente pelo Flamengo, por 7-1, pudesse oferecer a resistência
que ofereceu ao Vasco. De fato, os "mulatinhos rosados" agiram
com desembaraço e reeditaram uma das suas melhores atuações, exi-
gindo do Vasco — um quadi o insofismavelmente superior — esforços
e dispendito de energias extraordinários. O Bangrj procurou confundir,
dc início, a marcação cerrada cios defensores cruzmaltinos, empregando
deslocamentos que caiacte:izam as táticas de Gentil Cardoso no Amé-
rica F. C. E não só os atacantes banguenses seguiram as instruções á
risca como também os da retaguarda local não estavam bem, propi-

ciando £xito daqueles 0 as falhas destes. Mas em todo o primeiro tempo
o Vasco logrou mandar o jogo, territorialmente, graças ri maneira efi-
ciente com que Ixdó e Ademir auxiliavam a retaguarda .0 Bangú logrou
equilibrar-se, então, por descuidos verdadeiramente lamentáveis da
defesa. No segundo tempo, o Bangú agiu mais folgadamente, menos
oprimido pêlo ataque vascaino c mais facilitado deante da defesa con-
traria. Em comj>ensação, foram mais raros os "descuidos" de Beraseo-
chea e seus companheiros. A luta, neste período final, mais renhidn,
mais equilibrada, chegou, por vezes, á violência, tolerada pelo arbitio
Oscar Pereira Gomes.

JOGADORES DESTACADOS

Dentro das rdtemáticas que os dois tempos do jogo proporciona-
ram ao comentarista, só um nome pode se. mereeidamente, destacado:
Robertinhe. Todos atuaram, de um modo geral, num plano idêntico,
mas o arqueiro salientou-sc, invulgarmente. Foi um baluarte formi-
davcl oposto ás pretensões dos contrários. E deixou a todos ostupe-
fatos por essa conduta, já que contra o Flamengo situou-se num plano
tócnieo diametralmente oposto.

ARBITRAGEM

Oscar Pereira Gomes errou continuamente, mas sem permitir
que se penpasse em pievençao contra um ou outro. Seus erros prejudi-
earam mais o Vasco da Gama — embora o suposto impedimento de
Ademir no tento da vitória pareça mal maior—porque não marcou
urna falta máxima logo de início, a favor do Vasco, deixando também,
sem a necessária repreasão, o jogo violento, que foi posto em pratica
pe'os banguenses.

B.omsucebsso F. C. x Madureira A. G.
Por Celso Linhares

Campo do Bomsucesso F. G.
Renda CrS 1.183,20.
1.° tempo: Bomsucesso 3 a 2.
Final: Eàjpato de 3 tentos.
Juiz: Antônio da Rocha Dias.
Equipes: BONSUCESSO:-—Jassey. Clodoaldo e Toninho; Uta-

cilio, Pé de Valsa e Duca; Inocencio, Moacyr, Helmar, Bolinha II e
Valdir.

MADUREIRA: — José, Mario Brandão e Apio; Araty, Spina e
E.stcves; Jorglnho, Durval, Godofredo, Waldemar e Murilinho.

Marcha da contagem

1.° goal do Bonsucesso: Mtacyr, aos 22 minutos da primeira fase,
concluiu com êxito um centro rasteiro de Bolinha II.

1.° goal do Madure ira: Spina aos 28 minutos, cabeceando uma
bola vinda tia esquerda, empatou a peleja.

2.° goal do Madure ira: Waldemar aos 30 minutos, recebeu passe
do Durval e de dentro da á"ea, enviou a bola as redes.

2.° goal do Bonsucesso: Clodoaldo aos 36 minutos cobrando uma
penalidade de muito longe, decretou o segundo empate. O arqueiro
José" falhou espetacularmente neste lance.

3.° goal do Bonsucesso: Bolinha II aos 43 minutos, após uma jo-
gada pessoal, arrematou de dentro da área indefensavelmente.

3.° goal do Madurelra: Murilinho aos 17 minutos do segundo tempo,
com um tiro cruzado anulou a vantagem do Bonsucesso.

Impressões gerais
Numa luta sem o menor significado para sua colocações no cam-

peonato. Bonsucesso e Madureira, bateram-se sem qualquer estímulo.
A peleja nada apresentou de invulgar. Transeor.eu monótiona, som
técnica, e sem entusiasmo do primeiio ao víltimo minuto. O placa»
foi justo e apontou o equilíbrio do matcy. Poderia ter vencido o Bon-
sucesso, pois aos 32 minutos da primeira fase o juiz não cor signou um
tento legitimo de Inocôncio; todavia, o Madureira deixou escapar a
vitória quando aos 10 minutos da fase final, Jorinyo cobrou mal um
pênalti que JasseEy defendeu. Os tiicolores deveram 3 tentos ao fato
de possuírem um melhor ataque. O Bonsucesso marcou seus goals gra-
ças á atuação frSqüíssima do arqueiro adversário. Esta ó a melhor es-
plieação para o grande movimento cio placar. Futebolisticamente, o
panorama da peleja foi o de um "bate bola".

JOCJ ADORES DESTACADOS

Não houve nomes a destacar. Todos atuaram aquém de suas pós"
sibilidades.

ARBITRAGEM

O sr. Antônio da Rocha Dias teve uma atuação apenas regular,
tendo en? conta a facilidade da sua tarefa. Errou gravemente quando
acusou impedimento no goal feito por Inocencio.

Botafogo F. C. 1 x S. Cristóvão F. 11. 0
Por Hemilcio Froes

No estádio de S. Januário, perante uma assistência epie levou ás
bilheterias a quantia de Cr$10 829,40 defrontaram-se as equipes do
S. Cristóvão e Botafogo.

(Continua na pag. 25 )
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Os representantes de Goiás dei-
xaram a sua terra natal porádisputarem o Campeonato Bio-
sileiro de Futebol em canchas
desconhecidas; e foi assim quechegaram em S. Paulo, no ma-

f;estoso 
Pacaembú; êlcs travaram

utas com os raatogrossenses e
vencendo-os pelas largas conta-
gens de 7-1 e 3-1, respectiva-
mente. E com essas vitórias eles
se candidataram para virem en-
frentar o seu segundo obstáculo,
aqui, em Florianópolis.

Enquanto os goianos rumavam
para aqui, os catarinenses pre-
paravam-se com afinco, porquedesconhecíamos adversai ios e o
receio estava em todos os cantos,
nao só da Capital como também
de todo o Estado.

Os palpites eram contra o
o nosso pessoal e quando a fa-
vor, eram palpites apertados.

As duas contagens do Pacaem-
bú alarmaram os bo-iga- verdes.

Chegou o domingo, dia 1.°
de outubro, dío de prova paraos barrigas-ver des.

A' tauie, a cidade estava em
festas. 0 povo rumava para o
Estádio da F. C. D., na rica
Bocaiúva.

O estádio mio se achava cheio,
mas tinha captado uma receita
de 16.121 cruzeiros. Na tríbu-
na oficial via-se o Interventor,
Dr. Nereu Ramos e nas geraisvia-se a numerosa torcida unifor-
misada com os seus vistosos car-
tazes; entre ôsses cartazes no-
tava-se rm que formava a sele-
çao catarinense. E foi assim,
debaixo de uma espectativa ine-
guiada, que o jogo se iniciou,
sob as ordens do árbitro paulista,
sr. Artur Janeiro.

Após o início da peleja, os ca-
tarinense passaram a ameaçar a
meta de Paulista, e aos 8 minutos
TiSo, de fora da área, abria a
contagem para as cores catari-
nenses. Com a abertura da
contagem podia-se citar a vi-
tória da equipe local, pois os
nossos representantes estavam
mais técnicos e mais coesos. Oh
pupilos de Feitiço mio eram os
adversários que todos supunham
sei.

t O arqueiro Luiz estava apre-
ciando o jogo, do seu posto.

A pelota nfto o queria víhitar.
E quando esta foi até êle, era de
fácil defesa.

A proporção que o jogo ia se
desenvolvendo, o cerco cios cata-
linense tornava-se fatal para os
goianos. Estes lutavam como ti-
gres enjaulados, para que o "1"
nfto desse lugar para o "2", no
marcador. No entanto, aos 32
minutos, Saul movimentou o"l",
com uma cabeçada espetacular,

Os goianos nfto tinham saído do

Ü

assombro, que lhes causara o
2.° tento, quando Felipínho en-
cerrou a contagem do primeiro
período, após uma bonita jogadado ponteiro Saul.

Com 3x0, finalizou a primeirafase.
Estava decretada a derrota

dos goianos.
Com o início da fase complcmen-

tar, ensperava-sc uma reação dos
representantes de Goiás, pois iam
pelejar com um fatoi favorável:

vento.
Mas nem o vento lhes adiantou,

0 QUE FOI A VITORIA DE
5-0 DOS CATARINENSES
SODRE A EQUIPE GOIANA

%.1
De Hélio Alves

pois nfio conseguiram mostrar
ao povo catarinense, o cartaz de
que vinham precedidos.

Os visitantes nfto tinham pro-
curado os seus respectivos lu-
gares o o placard ja òra movimen-
tado com o tento numero 4, em
virtude de um pclotaço de J3aul.
Neste tento o arqueiro Paulista"dormiu".

O célebre Célío Bisoto estava
decepcionado. O melhor centro-
médio de Minas nada podia fazer,
porque encontrara um adversário
que lhe ora superior.

O meia direita Tifto, "o tanque
catarinense", desnorteava a ae-
feéa visitante com as suas en-
tradas desnorteadoras.

O médio direito Pfto Duro, da
equpe visitante, era quem me-
lhor defendia o seu pavilhão.O placard foi paralizado aos
3S minutos, após o 5.° tento,,
assinalado pelo ponteiro direito
Felipínho. — Goiás, estava aba-
tido.

Mais alguns minutos, e a par-tida era encerrada com o placardoacusando uma vitória justa o
insofismável, paru a terra de
Anita Garibaldi.

Os 22 jogadores confraterní-
zaiam-se e foi o fim da primeira
peleja.

Os MAIS DESTACADOS

Da equipe goiana, apenas Pau-
lista, Escobnr, Pfto Duro, Célio
Bísoto e Navarra, conseguiram
uma atuação destacada.

Da equipe catarinense, sem
exceçfto alguma, todos peleja-rom bem para a vitória, a qualveio engrandecer mais ainda o
pavilhão baníga-verde.

Formação das SeleçCeb

GoiAb — Paulíota, Eecobar e
Saljm; Pfto Duro, Célio Bisoto e
Geraldo; Pugliese, Quelé, Zézca,
Navarra e Loló.

Santa Catarina — Luiz; Fa-
teco e Arécio; Rubinho, Chocolate
e Jalmo; Felipínho, Zabot, Tei-
xeirinha, Tifto e Saul.

O árbitro — O dirigente da par-tida foi o sr. Artur Janeiro, da
F. P. F. A sua atuaçfto foi bôa.
Teve algumas falhas, as quaisnfto prejudicaram, de modo ai-
gum, os contendores.

F"
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O SEGUNDO TENTO CATARI-
NÊNSE, CONQUISTADO POR SA-
UL, NUM SKNSACrONAL MER-
GULHO QÜE O ARQUEIRO NÃO

POÜUE EVITAR.

A' DriiKITA, UM PELOTAÇO
VIOLENTO DE TIÃO, HA1IILI-
DOSA E OPORTUNAMENTE EN-
VIADO A ESCANTEIO PELO

GUARDIÃO PAULISTA.
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B' sempre um prazer se cscre-
ver sobro o Clube dos Caiçaras.
0 grêmio da ilha encantamento,
como a batisou Julião Vieira, é
uma sociedade soeial-esport iva que
está sempre á dianteira de riovi-
dades que visam maior beleza
estética das suas instalações, com
o augraento do conforto e praser
pára 0 seu seleto quadro so-
ciai.

A diretoria do Clube des Cai-
caras não mede sacrifícios de or-
dom financeira paru ampliar as
instalaçOes desportivas da cncan-
tadora ilha da Lagoa Rodrigo de
Freitas.

Hoje em dia, o associado ao
chegar á praia para tomar a balsa
que o atravessa para os domínios
ilo clube, não mais encontra umas
toscas taboas como antigamente.
Um lindo cais ajardinado e pro-

UM NOVO CLUBE
DOS CAIÇARAS!

¦¦ y-

— De Djalma de Vincenzi

tegido por grades de ferro e ilu-
minado á noite por candelabros,
dão um aspecto distinto ao con-
junto ornamental.

A nova nSde, completamente

transformada e aumentada, apre-
senta melhoramentos dignos de
nota. Sala especial para jogos
carteados de bridge; sala especial
para bilhares e snuquer; sala

4 .. y
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para serviço de barbearia; apra-
zivel varanda no primeiro andar,
de onde se divisam todos os se-
tores desportivos, eom conforta-
veis poltronas de repouso; am-
pliaçáo e modemisação do baTv e
salão de refeições no térreo; ins-V
talaçoes sanitaiias comjiletas, com :\
muito? banheiros em cabines pro-
tegidas por toalha de borracha,
escaninhos em grande número para
a guarda» de material e.4 portivo
dos tenisfns e demais desportis-
tas, independente de grande se- â
ção náutica localisada na outra
parte da ilha, onde se encontra

* também o "grande iate ancorado
em terra firme"; junto as depen-
dencias e "boxes" para serviços ^
de carpintataria dos veleiros; uma
nova quadra de tênis, comple-
tando n*> momento o total de três,
campos de tênis no tamanho in-
ternacional; neva parede de ei-
mento armado para bate-bola, de A
tenis; mobiliário modernissiroe- ]
mente, dejenhad) e construído es- ;
pecialmen'.e para o clube, acompa-
nhando detalhes técnicos de abse-
luto conforto e aspecto de um
rústico encantador.

Ao par de tantas novidades no
setor material, a diretoria do
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Publicidade para esta"Revista" em S. Paulo
Tratar com Adalberto Mendes
Rua D. José de Barros, 323.

Telefone 4-7866
Clube dos Caiçaras , não so des-
cuida dá parte associativa.

Creou o Departamento Infanto-
Juvenil, preenchendo unia lacuna,

A' ESQUERDA, DO ALTO PA-
HA BAIXO: —Km 193S, a es-
CADA DK ENTRADA DO C. CA1ÇARA8
JÃ OSTENTAVA AS PALMEIRAS QUE
VIERAM DO NOUTE E ALI FORAM
REPLANTADAS PELOS PRÓPRIOS Dt-
RETORES B ASSOCIADOS. TUDO ISSO
RELEMBRA MUITA DEDICAÇÃO E
ENGRANDECE 08 QUE SOUBERAM
DEDICAR-SE A TÃO FOUMOSO "CLIT-
BISMo" — EM 1037 ÉRA ASSIM.
hoje a sede possui: toilette
gran-fina k relembra quanta
dedicação tiveram antônio dk
castro lima e outros como-
do ros para que chegasse ao
estado Atual de uma grande
instituição social- desportiva.

VO LADO, DO ALTO PARA
BAIXO:—a seção de barcas
X VELA, UM DOS SETORES DO CAI-
CARAS NA LAGOA RODRIGO _DE
FREITAS. POESIA E DE8PORTISMO
IRMANADOS. — A BALSA DO CAI-
CARAS, PARA O TRANSPORTE DA
ILHA, 6 VERDADEIRAMENTE TUA-
DICIONAL, CON8TRASTANDO COM
A NOSSA ÉPOCA DA VELOCIDADE,
DA 8UPER-MA QUINAS A ÇÃO.

si ó que havia eaça laeuna, pois
se muitos achavam que o grêmio
da ilha encantamento "éra um
clube de velhos", (que Deua dò
muitos anos de vida ao Julião,
Joel, Gilli, André Barboza, cai-
caras em plena juventude...
entretanto eu nunea pensei as-
sim!

A juventude, estava semprebem representada, tanto nos mo-
mentos de recreação social onde
o ospoite-dança a todos embalava
em sonhos roseos, como, nos
desportos da vela, do tênis, do
vôlei, e na própria prainlia do
canal. ¦

A diretoria, desejando subli-
rihar o que as mtts línguas propa-rlavam em desfavor da velharia...,
orçanisou o novo departamento e
cujo programa de ação compreende
torneios internos e externos a
serem iniciados em breve.

Assim, se justifica o título quedei a este comentário. E' real-
mente um novo Caiçara, novo
na açfio que irá desenvolver apro-
veitando a juventude que todos os
dias procura os diversos setores
de desportismo e recreação, in-
file ir ando-os em torneios metódi-
sados que os tornarão futuros es-
poentes nos desportos pátrios.
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Empolgante a grandiosa
disputa de 1944, a que
estiveram presentes, as-
sinalando um recorde
notável, nada menos de
39 cidades, saindo-se
vitoriosa, mais uma vez,

Santos!
esporte ilustraoo vem, mais
ama vez, trazer a seus leitores
uma reportagem — a mais com-
pleta reportagem é mellwr dito -~
da disputa dos Jogos Abertos* do
Interior, pela nona vez levados
a efeito e, desta feda, tendo como
local a prospera cidade paulista

de Taubaté.
O presente trabalho, focalizando
a maior competição desportiva
amadorista do Brasil, deve-se, no-
vãmente, á inteligência e a com-
petencia de ary fortes, creden-
ciado entre os bons correspondentes
deste semanário. Na matéria não
ha o que abreviar, motiiv peto qual
a. sua publicação extender-se-á por
mais quatro números e em todos
se encontrará assunto interessante,
sobretudo para os que arquivam,
cuidadosamente, o noticiário exato
c completo das atividades despor-

tivas do pais.

Quando em 1943 analisávamos,
por estas mesmas colunas, o
desenrolar dos torneios que for-
mavam o VIU Campeonato
Aberto do Interior, então rcali-
zado na cidade de Sorocaba, tive-
mos oportunidade de manifestar
a nossa admiração pelo esplen-
dido êxito registado c de realçar
o nivel excepcional a que atin-
gira, após oito anos, a tradicional
olimpíada interioriana modesta-
mente lançada em 1935 com o
concurso de apenas oito cidades.

Na mesma ocasião referiamo-
nos á escolha de Taubaté para
sede dds Jogos Aberto do In-
terior em 1944, considerando-a
oportuna c acertada, pois sabia-
mos dispor a cidade orgulho do
Vale do Paraíba de elementos de-
dicados, instalações modelares c
recursos vastos para continuar o
:sucesso que o magno certame
do hinteríand assinalara em suas
realizações anteriores.

O êxito, porém, ultrapassou a
anais generosa èspectativa. Tau-
bate soube cumprir o honroso
¦encargo, hospedando no período
<le 17 a 24 de Setembro nada
menos de trinta e oito delegações
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A ESQUERDA, DO ALTO PARA BAIXO*.

—A cerimonia do Juramento do
Atleta, lido ao microfone e repe-
tido por todos os concurrentes,
a ele estando presentes, o Dr. João
Lyra Filho, presidente do C. N.
D. e o Dr. Luiz Aranha.

Detalhe do desjile, vendo-se a
turma de Santos, pela sexta vez
vencedora.

k DIREITA, DO ALTO PARA BAIXO:
A concentração dos atletas, em

seguida ao desjile, no campo do
E. C. Taubaté.

A guarda de honra da Bandeira
Nacional, constituída por um ele-
menio de cada delegação concur-
rente .sendo porta-bandeira Ruy
Bailo, de Volta Redonda.

•—Outro aspecto do desjile, vendo-se
a equipe de Iratg, do Paraná.
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de cidades paulistas, mineiras,
paranaenses, gaúchas e. flumi-
nenses, às quais proporcionou
o máximo de conforto, além de
oferecer ao torneio uma orça-
nisação modelo. A simpática
cidade da Central justificou pie-
namente a confianya que lhe
foi depositada pelos congressistas
de 1943, confirmando o mérito
da escolha, entretanto para o
magnífico sucesso apresentado,
contou com o trabalho entusiasta
de todos os círculos esportivos
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DO ALTO PARA BAIXO:

A delegação gaúcha de Santa
Cruz viajou quasi 2.200 quito-
metros para partioipar dos I/i,
Jogos. .

A representação de oão Vicente,
ao entrar no campo do E. C.
Taubatê.

Outro Jlaqrante do des)de, vendo-
se a equipe de Volta Redonda, do
F.slado do Rio.
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e sociais, á frente dos quais se
colocou desde logo o dinâmico
prefeito, dr. Antônio de Oliveira
Costa e o corpo diretivo 4? Tau*
bate Country Clube, no qual

gmtificam- 
elementos como Vítor

arbosa Guisard c Artur Audra,
dedicados propugnadores da edu-
cação física naquele setor do
grande Estado bandeirante.

Voltou o Campeonato Aberto
do Interior a contar, nesta sua
nona disputa consecutiva, com
o concurso c assistência técnica
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sr. José Ferreira Keffer aos pré-
lios das diversas modalidades
representava um estímulo aos
atletas e moças concorrentes que,
desde logo, reconheceram na figura
do simpático dirigente um con-
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de todas as federações especia-
lisadas, com sede na Capitai Pau-
lista, além do apoio inestimável
da Diretoria de Esportes do
Estado de S3o Paulo. Todos estes
órgãos emprestaram labor efi-
ciente, enviando seus delegados,
juizes e colaboradores á cidade-
sede no período em que se reali-
zaram os diversos torneios, entre-
tanto justo se torna colocar em
relevo a valiosa cooperação da
Diretoria de Esportes pelas faci-
lidades oferecidas á locomoção
das embaixadas e por outros
fatores de importância ao des-
envolvimento da olimpíada que
teve o seu prestigioso patrocínio.
A simples presença do seu titular,

DO ALTO PARA BAIXO, A DIREITA:

Â representação de Campinas.
0 setor Jeminino da representa-

ção de Taubaté.
A turma de Araguary, Minas

Gerais.
Um pelotão da equipe de Taubaté,

conduzindo cartazes de saudações
a todas as delegações concurrenies.wft

¦*¦*
flHfljp ;<

«Safe;

1 ¦•*¦¦ B" ^iililliril SM Mk^mm B fc. .-il PB t ¦ -¦'"t B' 
I

f^ S^^Sn^V I^^H r ' * ^1 flL ¦ ';<lfl fl'*^'^^ *,'!¦'•¦ "¦^L' '>^l 1^'" Á\. '¦ WÍ

--'''** *^\ \mmm\i^'yi ^flflflflflpBflP^^^^ ^flfltflB flfl ' flflT IHí t H

íi^>;'I^'â' 11^^^. ^^''/'•w^::;;-W '"* -r'- a'v'-V • '^«flflJl^lflPflnflBaflÉ'-' ' :';''i^S
Pfl^^flW^ '¦ fljR¦; "Iféãlilp&Sflflk. . -• ¦ «>{ ' ¦ ..^f^£P^3 fl^aáWpBp^p6a&^%'Jl^ Vi-^f^^P1
wW^i; -gll: -jEj^s^jesB fl\« • ¦• ''¦".- '^"ít". ^.iDtÉÜniln PM KHISPil' ^-ií^1 '

W»Êe^iffij£imB'-í'~'..wt ^«««iPKfflB^sr^' ¦ >"-,v' iff ¦, . .w?>ivjfl| _„ • ®si&Bí?*<^*J«Pk^2Hfl^flliS9na K^^^^^Q^r^^k -' M§ni^Sipa^^j^wt^na^aMipBflrJPlIlltt'- ' "Zjk^. J^mmwmm^^O^'^m.SP>mml£99í^' '* í- > ¦ . ,^- i,;tii^TTflflflNPMaf^Mgsgfcfe^KAflflra^flMMWfc^flflfl ^waLATfS^^^
llÍÍiÍÍiiâÍÉ%ÉÍtfÍ BÉfl Ipw^^flswJwe^* *-'•' /W '"• ¦ m&SmimyMfflg&tig^

flW^iíWSBm™^^^ *'. 1ÊÊÊ- y • ;^iliBfl»1M^fl^MilB^R^^WI
fc^WBf^«gfelJ^A3w^WÀfÉÉ^ ^S Bfl 

gjQJHfll^^BKTOa^flBKffMBMfcflBflflfllíBflflMflBa^^ i"""--"'-- -'y--'.?-' '¦¦/¦ ¦">¦ ¦¦ • ^"¦íátf&áã»!BwMSmÍi^4^r-ft^KM^^^^^^K^^^^^^BflfllMflfli '; V ' â» PmK BI^^^^PIs^^^ ' "'jí* *¦'.

BP^7 B^8Bw®8^Íí^s|lflBfll B ... 1' M^mmf^m\mmmW

^WMfifll flfl ^^ ^™ iom ' fll HHi^ ^^^^ BR^wral fc • vSaw&v-*>wçwmmmmwe _ . y^^m^ - **mm— " <T*^-!". ¦ i"& jí: ^t.'' 1^^^^^^», ^^^BJfl| Bh£32s9Ík3 ' v i'\V k l1^ J 1 
'í ífiK§^

Slj^PMP^^P.^ ^ift^^ "i "^flfll Bfl^fl^Siflfli^^^^^T v^^' tflfl \wF' ' $ immm' ¦ T&y^ wSB8^iffiffitfi3fÍ& ' «t

^B IWK^fl S^NmI umI B 
' 

|-^>flfc'WM ¦ t "wm '^\7V'¦'*'"*" ik^^L. ;- ^BflflVJflflL*' flfl B~*JB«"Bfl Bv •'" ^v* m^^riifâ' '''^x^''^flAeMTflflnH ''-/'• *•':¦•}''.¦ ?H

gjJBBBBBIBiteBt'.. rjy^ítri^^gWffl^BP^^SSmJs^Bs^l^flflfl ^fflr ryÚíaÊÊ!^.'. ¦'i^J^^^mmmK^SBBWi

r<y flKflfllflHfl^^nflflfl^^^^^^^^^CTSflV^l^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^P^^^^wS?^^^^^^^~ '^™J9flHEi^



tínuador da obra admirável de
incremento dos desportos ama-
doristas em boa hora lançada
no Estado de São Paulo com o
advento da Diretoria de Espor-
tes e das comissões regionais exis-
tentes cm todos os municípios
paulistas.

Ademais, para brilhantismo
maior do certame, contaram as
cerimonias inaugurais com a pre-
¦ença das mais altas autoridades
esportivas do Estado c do país,
entre as quais figuravam o dr.
Luiz Aranha, patrono dos des-
ixjrtos nacionais e o dr. João
Lira Filho, a quem coube, no
qualidade de presidente do *Lon-
selho Nacional de Desportos,
dirigir os trabalhos do grande
congresso de abertura dos Jogos
Abertos do Interior.

Por todos estes motivos, alia-
tios ti série de espetáculos magm-
ficos e de resultados técnicos
apreciáveis, evidenciando o pro-
gresso e o adiantamento dos
diversos esportes entre as cidades
do Interior, poude ser demons-
trado que os Jogos Abertos con-
tinuam, de ano para ano, sua
primei- finalidade qu«l sc;a a
de reunir cm salutar intercâmbio
os atletas dos mais longínquos
rincões num certame esportivo
de maior expressão entre os
anualmente disputados em tern-
torio nacional.

Parabéns, portanto, a Taubaté
que assinalou um capitulo de
ouro nu historia da grande ohm-
piada 1

TRINTA E NOVE CIDADES
INSCRITAS

Consoante informamos contou
n nona disputa tios Jogos Abertos
3o Inferior com a presença de
38 delegações visitantes, somando
com a representação da Cidade-
sede o expressivo numero de trinta
• nove concorrentes, o maior
até «gora registado nas disputas
du grande competição.

Alem de constituir um recorde
significativo deve ser ressaltado
com simpatia a presença de dele-
gaçÕea das cidades cie outros
Estados, entre as quais alinha*
iam Santa Cruz, do Rio Grande
do Sul, Iratí, dò Paraná, Mage
e Volta Redonda, do Estado do
Rio, estreantes no certame, além
das luzitlas representações de
Uberlândia c Araguarí, antigas
concorrentes mineiras aos Jog^os
Abertos nos quais a primeira
triunfou tres vezes consecutivas,
vitorando-sc sobre os partici-
pautes do campeonato em 1936,
1937 c 1938.

As demais delegações de cidades
paulistas foram ns seguintes. Cam-
pinas, Rio Claro, Santos, Tau-
bate, São José 

"dos Campos,
Catanduva, Marilia. São Vicente,
Arnraquarn, Guaratinguetá, Bau-
rú, Jacareí, Limeira, Lorcna,
Olímpia, Paraguassü, São Si-
mão, Sorocaba, Frcmembé, Fran-
ca, Jundiaí, Phulnmonhangaba,
Americana, Assis, Ba netos, 1, ms,
MirassóL Tariabí, Tietê. Cruzeiro,
Piracicaba e Ribeirão Preto.

Como se vc, embora São Paulo
continue pontificando como van-

1

guardeiro, ao apresentar o maior
numero de cidades inscritas, já
outros Estados se movimentam,
fazendo-se representar com alguns
de seus municípios nas disputas
da tradicional olimpíada interior-
iana. Tudo indica que nos pro-
ximos anos maior sc;a o numero
de concorrentes, emprestando as-
sim ao notavej empreendimento
cxpress3o marcante c um cunho
de brasil idade que não teem
limites.

GRANDE CONGRESSO INAU-

GURAL

O congresso inaugura^ reali-
zado no salão nobre do Taubaté
Country Clube, teve inicio por
volta das 22 horas do dia 17
de Setembro, com a presença de
altas autoridades civis, militares
e esportivas, delegados das cida-
des concorrentes, prefeitos de
diversos municípios, cronistas es-
portivos e assistida por grande
publico. Os trabalhos foram pre-
sididos pelo dr. João Ura Fi-
lho, presidente do Conselho Na-
cional dos Desportos, formando
também á mesa o dr. Antônio
de Oliveira Costa, prefeito de
Taubaté e representante do sr.
Fernando Costa, interventor fe-
deral em Sfio Paulo; sr. José
Ferreira Kcffer, titular da Dire-
toria de Esportes do Estado;
sr. Luiz Aranha, patrono dos
desportos nacionais, além de outras
figuras destacadas do esporte
local.

Abrindo a sessão usou da pa-
lavra o prefeito de Taubaté,
sr. Antônio de Oliveira Costa,
manifestando a satisfação da
cidatle-sédc cm receber as dele-
gações de outros municípios, ter-
minando por dirigir uma saúda-
ção muito cordial aos atletas
concorrentes. O sr. José Ftr-
freira Kefer pronunciou, a seguir,
oportuno e formoso discurso res-
saltando a importância dos Jogos
Abertos c a significação que re-
gistam entre as grandes compe-
tições atléticas do país.

Finalmente o dr. João Lira
Filho agradeceu a honra que lhe
fora conferida como presidente
do Congresso Inaugural. Disse
ainda o titular do C. N. D. da
grandiosidade do certame que
reconheceu constituir já uma
tradição nos desportos nacionais.
Sob aplausos foi assim encerrada
a primeira parte da cerimonia
do abertura dos Jogos Abertos
de Taubaté, retirando-se as auto-
rida des.

Os trabalhos do congresso tive-
ram, entretanto, prosseguimento
para a discussão de assuntos de
ordem técnica, ligados ao torneio,
encaminhados, então, sob a pre-
sidencia do sr. Vicente Casei
Carvalho, assistente técnico da
D. E. E. S. P. c ativo colabo-
rador na organisação dos vários
campeonatos que compõe o pro-
grama dos Jogos Abertos. Cui-
dou-se, afinal, do sorteio dos
jogos das diversas modalidades
e da classfiação das equipes
concorrentes nas respectivas "ciia-
ves .
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DESFILE E JURAMENTO DO
ATLETA DO INTERIOR

Domingo 18. pela manha", efe-
tuou-sc o grande desfile de todas
as delegações, seguido do jura-
mcnlo do atleta do Interior, atos
que marcam o inicio da parte
esportiva dos Jogos Abertos.
As representações de todas as
cidades concorrentes concentrar
ram-se cm um dos logradouros
públicos, passando a destilar pelas
principais ruas da cidade, pre;-
cedidas por uma banda musical
do 5.° BC.

O espetáculo constituiu uma
parada grandiosa, sendo dignos
de nota o garbo e a disciplina
com que se conduziram todos os
conjuntos participantes.

No campo do E. C. Taubaté,
ao qual compareceram as auto-
ridades especialmente convida-
das c grande publico, reuniram-se
todas as embaixadas, tendo lugar
o juramento do atleta do Interior.
Recebendo das mãos dos com-
ponentes da equipe taubateana,
integrante do revezamento olím-
pico entre as cidades que serviram
tíe sede aos {.«erneios anteriores,
o pergaminho para ser lido no
Ato, confiou-o o prefeito Antônio
de Oliveira Costa ao veterano
concorrente Hugo Taboada, da
cidade de Campinas. Por este
atleta foi lido o juramento do
desportista interioriano, repetido
por todos os demais concorrentes
em atitude respeitosa.

Após a execução do hino na-
cional, entoado pelos elementos
de todas as delegações, usou da
palavra o sr. Luiz Aranha, pa-
trono dos desportos nacionais que
em vibrante improviso manifestou
aos presentes a sua admiração
pelo notável espetáculo de beleza
civico-esportiva que lhe fora dado
observar. Encerrou s. s. a
oraç3o fazendo um apelo, para
que todos os desportistas de São
Paulo continuassem o programa
de difusão da educação física,
emprestando às competições da
natureza dos Jogos Abertos ampla
colaboração pelo seu maior brilhan-
tismo nas próximas realizações.

Por fim, foi dado a conhecer aos
presentes a classificação obtida
pelos concorrentes ao desfile, veri-
ficando-se que á representação
de São José dos Campos coube
o primeiro posto, seguindo-se cm
2.° e 3.° lugares, respectivamente,
as embaixadas de Santos e Uber-
landia. Além de outras com menor
numero de pontos. A cidade de
Taubaté que concorreu à parada
com o maior contingente de ele-
mentos, deliberou não participar
da votação por contar com o con-
curso de pessoas extrarmas às
equipes das diversas modalidades.
Coube-lhe, porém, um voto de
louvor além dos elogios que lhes
dispensaram as demais delegações
ao compreenderem a delicadeza
e correção dessa atitude.

(Continua no próximo número)

0 Pará marcou a sua
supremacia no futebol

do extremo-norte!
(Contirauaçio da páf. 5).

6 Maicilio, a barreira que resiste
e revida toda a petulância anta-
gonista. Isso na defesa. Na frente
via-se Marco» quo a todo momento
perseguia Dódó, possuído da vo-
Fupia de aninhar a bola nas redes
regionais.

De nossa banda, Dódó tinha
a destreza de uma corda e a ar-
gucia de um lince, cemo a ava-
reza de Harpagão a segurar a
bola entre as mãos. E nn Unha,
como o mais ruidoso espetáculo
da tarde, Capi e Jaime divertem,
o público com as suas piruetas,
leves e ágeis como as bolhas de
sabão. Com a belo a transitar
pelos atalhos mais difíceis em
passes cruzadob zig-zageando, Ca-
pi e Ji;íme, os deis "rr.ignos", pa-
i ceiam dois "i^eps", vencendo
charcos e rompendo cercas de
arame farpado.. .

A terceira bola paioense veiu
desiludir os rapazes amazenen-
ses cuja produção diminuiu subi-
tamente, passando o quadro.pora-** ense, a se hospedar no terreno
rival. Todos os esforços bares
eram empregado*», sem ôxito p
sob a desolação de quemj á havia
decretado a sua derrota

Quando o juiz Palmeira fez
soar o apito, terminando a pugna,
todo o estádio vibrou.

O Pará estava de parabéns.

FOI K8TA A COMPOSIÇÃO DOS TIMES:

Pará — Dódó, Pereço e Ex-
pedito; Sandoval, Manoel Pedro
e Vicente; Aríete, Falia, Hélio
Capi e Jaime.

Amazonas — Téo, Marcilic e
Periquito; Lupercio, Gato e Ar-
tur; Oliveira, Ornar, Marcos, Vem-
vem e Raspada.

O jul Palmeira atuou com ab-
soluta correção. A renda bruta
atingiu Crf 52.000,00.

TEM CASPA?
Caem en Cabelos ?

mii^íiii.id
ALEXANDREBELEZA]

âVêS?R 1 EUMiNA A CASPA
"^«Evt.a , Queda
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Os jogos complementares da penúltima
etapa do campeonato de futebol de 1944

(Continuação di pag, 14)

Sol» os ordens do juiz Alzilai Costa, os quadros formaram com a
seguinte constitui-lo: S. Cristóvão: - Veliz, Mundinho o Augusto,
índio, Ksperon o Emanuel; Santo Cristo, Alfredo, Mical, Nestor c
Magalhães. Botnfoííi: — Oswaldo, Larangoiras e Lnidslawjvan,
Negrinhão o Cid; Lula, Tovar, Heleno, Valsechi o Piricft.

0 jogo teve início com um avanço dos bòtftfpguenses que perdura
até aos 8 minutos, quando os sane» istovonses* conseguiram realizar
seu primeiro ataque. È já, nestes poucos minutos, o Botafogo

jogando praticamente com 10 homens, pois que Ví lseçhj, acometido

provavelmente, de alguma dór, ficou completamente impossibilitado
de çòrier ou disputar a bole durante todo o transcurso dá peleja.

A movimentação do jogo," que éra fraca, decaiu mais . ilida. Aos 37
minutos da fas" inicial, Heleno em espetacular cabeçada modificou a
trajetória duma bola centrada per Lula, consignando 6 único tonto
da pprtida. Na segunda fase os cadetes entraram mais dispostosesó
afio conseguiram o empate porque a "chance" esteve ao lado dos bo-
tafoguenses. Basta citar que numa carga dos alvo.-, o zagueiro Laran-

geiiss eabeeeiou uma bola para traz, quando o arco estava completa-
monto desguarnecido, e a bola bateu no travessão superior, voltando á>
mãos de Osvaldo quo se achava adoantado.

Mas apezar dos pezares a vitória do Botafogo foi merecida. 0 seu

quadro demonstrou melhor entendimento o teve espírito de luta.
Entre os defensores alvos, Mundinho se destaca como o molhoi.

Mical e Nestor apareceram bom e os outros apenas regulares. No Bota-
fogo Vvan o melhor da defesa. Está se filmando o médio alvi-negro,
e, principalmente, porque está evitando o jogo violento. Negrinhão

seguido de Larangeiras atuaram satisfatoriamente. Xa ofensiva To-
var o número 1 cabendo a Heleno o número 2. Os demais não passa-
ram de esforçados.

A conduta do si. Alzilfòi Costa satisfez. Marcou sempre com pre-
eUão, procurou coibir o jogo violento e foi enérgico quando precisou ser.
0'tirna poitanto sua atuação.
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Canto no Rio F. G. x Amí:iiica F. C.
Por Geraldo Cintra

Estádio Caio Martins - Primeiro tempo---Amei ica 1x0.
Final: Empate do 1 tento.

faze o Carango aos 10Tentos de Wilton aos l."> minutos da 1."
da etapa final.

Re-.da - - Cr. $ 18.012,50.
Juiz — Solou Ribeira.
EQUIPEM: Cwro no Rio - Odáir, Nanoti e Haroldo; Gúaltér,

Kly e Cirande; Nelsinho, Carango, Geraldino, P. Nunes o V:'.dinho.
América — Osny I, Osny If e dito; Oscar, Danilo è Amaro;

Wilton, Maneco, Maxwell, Lima o Jorginho.

Marcha i>a contaoiím

Wilton, aos 13 minitos da 1." fase marcou o tento americano e
Carango, aos 40 minutos do tempo final, fez ó empate.

Impressões (jkhais

A partida disputada, hoje, entre as equipes do Canto do Rio e do
América foi, pode-se dizei1, interessante. Isso porque os americano*
fizeram uma exibição de bom futebol, embora não tivessem conseguido
vencer. Mas explica-se porque o resultado foi o empato. 0 América

prinoipiou-o jogo querendo vencer a partida. E depois de 1,3 mii.utos de

jogo, em que.foram sempre superiores, Wilton conseguiu o tento ameri-
cano. Mas daí em diante o quadro do América passou a fazer exil%3es
de passes e fintas, sem se importar, com o placarei. E assim passou-se
o primeiro período de luta. Na segunda fase, os visitantes continuaram
jogando no campo adversário, mas com o, mesmo padrão de jogo. Isso
é exibição técnica primorosa, mas sem objetivo de meta. Estavam
eles seguros de que a vitória estava garantida. E esse foi o mal. 0 Canto jfe
do Rio reagiu e durante vinto minutos assediou a meta americana,dando
imenso trabalho a Grita e Osny II. E numa das cargas do Canto do Rio,
formou-se uma <,e»crimage" a porta do goal., do que se aproveitou
Carango para chutar às redes de Osny II. Estava empatada.
Faltavam cinco minutos para terminar.Aí então os americanos procura-
ram o tento que seria o da vitória, mas ja era tarde. 0 Canto do Rio sus-
tentou a luta e o placard não mais se modificou, mostrando o lxl como
resultado de uma partida que poderia ter sido facilmente vencida pelo
América. Porque em verdade os diabros rubros foram scmpie superio-
res uos seus adversários, embora estes merecessem o empate.

ESPORTE ILUSTRADO
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