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Muita gente considerou in;üsta a expulsão de Bigode, no jcg > Ame-

rica F. C. x Fluminense, disputado na quarta rodada do campeonato. Ba-

searam-sc no fato de ter o referido jogador ti icolor entrado no lance com-

o propósito — para esses, evidente- de disputar a bola, sendo cmscqucn-

cia, apenas, o fato de quasi s=e ter montado no pescoço de Osní, seu ac^ersário.

O julgamento deste caso não pôde ser feito isolada mente. F7 preciso

associa-lo a uma série de ocorrências que acidentam o futebol carioca. Bi-

góde, como Heleno e outros jogadores, a força de usar os predicados pes-

soais em prejuizo da integridade física de terceiros, acabou por dc.erminar

prevenção constante c elevada ao maior expoente, por parte tle quem com

ele se empenha em luta esportiva. Os juizes, aplicando moderadamente, cx mo

ê critério unanime, os preceitos rcguLameníares contra a violência, permitiram

que esse modo de agir perigosc - ^rigoso só não. às vezes caníhalesco —

ganliasse foros de legalidade. Assim, punidos apenas com os habituais JouU

c. vez por outra, com uma admoestação, os tais jogadores constituem-se

ameaça permanente aos seus contendores. Quando estes, na falta de outra

providencia, resolvem defender-se dos aríetes ou dos panzer adversários, veri-

fica-se o que houve no Botafogo F. R. x Fluminense F. C, quando nada

menos de Irez elementos atingiram Bigode cm defesa própria.

Se e esta a situação, já que os responsáveis pelos clubes não querem —

e nao porque não saibam como ou para que faze-lo - impor a todo custo a

disciplina, o respeito mutuo, a obediência ao arbitro e a conduta esportiva

aos seus comandados, qual a providencia a tomar?

Instruir os jogadores para que 
"firam antes de ser feridos" ou submeter

esses agressivos temperamenlaes c nervosinhos a um tratamento de punições

drásticas?
Parece que não ha escolha.

Faz-se imperioso, porém, que todos abram bem os olhos e facilitem a

compreensão dos acontecimentos. Nós também, no caso de Bigode, por exem-

pio. atribuímos durante muito temp, a um feito todo p.ss-al ao seu modo

de jogar pesado, digamos assim. È' certo que o feitio continua sendo pessoal,

mas também é certo que seus companheiros e advVsarios vivem sob a ameaça

de um acidente fatal, pois essa ação, em l>gar de se atenuar, acentua-se! O

caso de Bigode é o caso de Louro, de Eli e outros.

Não ha escolha.

Antes, deve-se opronir, com o máximo vigor, as providencias repressivas

tomadas pelos próprios jogadores contra esses cmtundentes adversários.

Deve-se, sim, coibir com rígorismo absoluto, ainda que possa parecer exagero

ou arbitrariedade, tais manifestações, tanto dos temperamentois como dos

que pretendem fazer justiça com as próprias mãos.

Ha poderes julgadores que não outorgam esse direito a ninguém. Mas,

para que levem a cabo a sua missão, urge que a cumpram, inflexível e una-

nimente, sem critérios pessoais.
E quando um jogador for expulso, como bi Bigode, no America F. G ; x

Fluminense F. C., devemos calar as cxpl >sões partidárias e não d ^cobrir,

na penalidade, beneficio para A., B. ou C, e sim para o futebol carioca tpie á

multiplicação desses acoiVecimcntos acabará sendo o melhor colaborador dos

hospitais e dos * traumatologistas.

escreveu ALBERTO MENDES
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Dois tipos iguais de gerações diferentes: FM, do Vasco, e Zarzur. do S.
Paulo. O primeiro começou agordge of segundo despede-se do futebol
Ambos, porém, são violentes, pesados se constituem perigo tos para o<t

adversários.
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De GENARO
0 futebol é o esporte das multidões. Até aí nada de mais natural:

uma lrase bastante corriqueira, pronunciada constantemente, lem-brada sempre pelos comentaristas.
Por que o futebol, no entanto, é p esporte da "massa"?
Aí trazemos á baila, uma série de coisas: alegamos a cspeíaculosi-

dade, a técnica enfim, o que se destaca no terreno da beleza, no despor-
to bretão.

Cremos, porém, que o fator preponderante, a principal causa,vamos bem assim atar, que faz com que o futebol reuna para assuas disputas um publico bem maior que outras modalidades esportivas,sao as suas incertezas, as alternativas que ele apresenta, ora provo-cando ao freqüentador assíduo dos campos grandes alegrias, ora de-siludindo-o com desilusões maiores.
E, assim acontece porque o indivíduo, o ser humano, p >r naturezavive de emoções que, uma vez sentidas, repetem-se periodicamente,porque ele se inebria apaixona-se por essas determinadas emoções.
Assim, por exemplo, um Jogador de casino, quando pela primeiravez sente o contato com a "roleta", acostuma-se, vicia-se e repetesempre doravante aquele seu prazer adquirido,
Da mesma forma faz o torcedor; o assíduo freqüentador dos cs-tachos nada mau e do que a; vezes um homem que blasfemava, re-pudiava o futebol e que no entanto, levado a assistir muito contraria-do certa leita, uma peleja, foi, viu e... gostou!
Hoje, ele deixa a sua casa cedo aos domingos, sofre os efeitos deuma (arde de calor, ou das intempéries, mas vai firme ao estádio, çuar-dar um ugarzmho onde possa assistir ao iogo. em que toma parteo seu club predileto. i 

- o-

Dino é um caso especial. Maravitfw.ro como cérebro realizador Idealpara um quadro que vence sempre. Atas sem espirth de luta. Nuncapoderá executara marcação cernida, apenas nerqu* não sabe lutar.Fodena ser o melhor do Brasil ou do continente
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(>"W<> .rr /«fo tVJÍ cmtro-msdio artilheiro, os saudosistas lembram-sede Kubens òalles, que fez o goal da vitória dos braseiros cm tra os arqen-Unos, em 1)1 J. Alas os com/emporanços recordam, imediatamente,'Oqo ex jogador do América, atualmente em S. Paulo, jèz carreira como ar-
titheiro e dicidiu muitos j\qos.

Por estas razfas expostos, os leitores podem avaliar perfeitamenteque o que ha dc mai r, dc amplo, dc espetacular no futebol são ass a"; va i ntrs
Hoje, um "gane" club vence com autoridade um seu co-irnifode igual valor ióci i ¦, para amanha esse mesmo quadro, ontem gar-txs\ cngahnao.o ve- se derrotado por um outro club de modestas

projeções, de valor delimitado.
Nestes tocantes encontram-se o "que" da graça, do encanto, daatração que o desporto bretão oferece aos seus admiradores.
E o desprt) do brasileiro por excelência, porque o brasileiro 6

também por excelência um povo cheio de vida, que se inflama aocontato com emoçnes fortes e nisso o futebol é fértil nor demais.
Num quadro de futebol, ha diversos jogadores, seus comp mentes,

todos cl~s peças necessárias para que funcione o "locl»". todos eles
imprercindiveis para que o fator "c >njuni " seja considerado, c e>tefat n- é primordial em futebol; a individualidade anula-se ante o co-

.1 i-o.
Mas, dc todos cts-s compmcntes de um quadro de futebol, seja

ele uni "Ysouadrão" c« nstituido de "cracks", autênticos mestres no
mane; d? b Ia com os pis, s-.ja formado por principiantes ou elemen-
tos nedíocres. o que meis n cessa rio se torna aparecer, fúlgurar, mos-
trar o seu valor é inegavelmente o 'Ceuíer-lialf'.

A este jogador está entregue a chave do quad.ro, ne'e p^»r assim
tlizer estão depositadas as maiores possibilidades de um técnico, no
intuito dc aquilatar o rendimeiuo da equipe.

Ha centro-medios econômicas, isto é, que dentro das ^necessidades do jog>e da orientação técnica, sabem dosar ps erjorços jisices de tal maneira queconseguem longevidade atlética. E' o caso de Volante, que depois de apo-
sentado no futebol Iranci:, veio asei campeão carioca noC, R.Flamenqo.
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7W extremos. Papelli centro-medio do Botajogo é lento, P^\^w

vnmZmíZ >nuito, mas marca e dislribue jogo eficientemente./%»<£

*SJ &/«*&**(, %> /#/ P^ «ma «^ /«*. *« tígfc».

Do centro-médio partem, via de regra, todas,as 
'g^l^''^

ticas". todas as unprpvisaçcesí ele é o a.i:erce , a base sobda em

qUC &^cZ£3T&£^ que altere ê que geralmente

o nuacn c mãoo acomprhSa. pelo menos .rende muito «nen-w d> «T«

o es^mdofuma vez que a distribuição do jogo f.cara seriamente afe-N

taJaE' 
portatuo o centro-médio a "alma" de um team e para ele de-

vrrrTestar voltadas todas as vistas, todas as atenções.VC' 
Um j,,;,'l!.r. para ocupar este posto, falando em Um, djjjjO™

suir raras qualidades, pois o mesmo exige um constante trabalho ilc

auxilio a "retaguarda" e impulso á "vanguarda do seu onze , ne-

íeiár o excelente 
"tino" de orientação, 

"chave" do seu sucesso.
No fogo dc marcação por zona. sistema europeu, em que se exige

mais intelíencia e presença de espírito além do preparo técnico ne-

casario, clibc ab centro intermediário exercer severa marcaçSo sobre

centra-avante" contrário. —.(o-* A*
No Brasil porém, atualmente, como em quasi todos os países aa

América do Sul. adota-se o padrão de "vigilância em diagonal ou

Qoí.i o chamado 
"defesa cerrada .

; 
Neste exige-se do jogador melhor físico c mais argúcia e percep-

ÇH° 
O-Swdor passou a ser um "sentinela" constante do adversário,

que está sob suas vistas. Esta tática inutiliza em parte a beleza db

nadrSo técnico do futebol e as exibições passam nao poucas vezes par a

o terreno da violência, dada a severa c implacável marcação que deter-

r-i vidos defensores implantam aos atacantes contrários sob o seu con-

tr°leNeste 
sistema, ao center-half cabe o papel de vieiar o "insider".

Mais uma vez requer-se do mesmo um trabalho perfeito, afim de que
ele possa anular, neutralizar por completo a ação do meia contrario,

ciue é o "cérebro" do seu ataque. ¦¦..,:„ , . , ^ „q -Manietando os movimento, do "msicler' contrario, ele verá cer-

tern*»ni*» diminuído de modo sensível o valor de produção do conjunto

antagonista. , «ii^*.,- Woíf"
T-rna-sc outrossim desnecessário afirmar quep cei t r-liaii

é o "eixo" como bem diz um dxs s-us sinônimos na gina futebolística,

de todas as tramas ofensivas do quadro que integra, bem como

dc todos os movimentos dc desarticulação das manobras contrarias.
Cabe-nos agora observar de perto certas qualidades, que sao

existidas num "pivot", num ocupante desta difcil pxsição, como m-

tecrante de um quadro dc futebol assoaation .
Vamos n.^s referir cm tese, pois em todas as regras podemos

contar também as exceções. «k,»
Um centro-medio, via de reecra deve possuir excelente shoot^

muito bem oriemado, além de um Énanejo perfeito da "numero cinco

com os dois pés. ,«
CONTINUA NA PAG, 18

Bria fcoa para o cmjuitlo. Na m i-cação c^mda f perigoso porque n&

aperta o cerco, prurindo marcar a zjna, ^ for 
hahh. 

^'^inZ
companheiros como Papeili e alia a essa Habilidade, uma rara movimui

tação e preciosa colocação. Por isso jez-se o melhor dos ceimpos cariocas.

t?$J»0B7i rtüSTHASO
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TODOS OS DIAS ÚTEIS, EXCETO
A'S QUINTAS-FEIRAS, EM 2
EDIÇÕES

VESPERTINA, 12.15 ás J12.30
NOTURNA, 19.05 ás 19.30

AOS DOMINGOS, A PARTIR DE
15 HORAS

REPORTAGENS DO CAMPEONATO
CARIOCA DE FUTEBOL e um com-
pleto informativo dos jogos no
Rio, turf e jogos nos estados

LEVY KLEIMAN aos domingos, as 19.15 horas
A EXPOSIÇÃO INFORMA o mais
completo programa esportivo
dominical.
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De LE\rç KLEIMAN

0 Campeonato carioca está cada vez mais infernal... Por Jatar em"injernaü1V a "Conversa "de hoje jata de "Jantásma"...
Ali onde chegou o julebol-
Afãs teiamos esse cartaz de Levu Kteiman que vae ao ar todas as quar-

tas-jeiras, ás 19 horas, na Resenha Esportiva Brasileira.

Canto do Rio: Com o meu clube ninguém leva vantagem. Ele esta
agora por cima da carne seca. Soi lá chacrinha do clube do Moleque 25...

Aíadureira: . . .e não fez nada. Careta de pirralho não mete medo
a marman;o. ..

Canto do Rio: .. .eu acho bom parar com esta história de pirralho
O Canto do Rio já está ficando veterano no futebol carioca. Espera lá,
o meu clul>e já deixou de ser o "benjamin". . .

Aíadureira: .. .alto lá. . . eu não estou aqui pra bancar a ama-sêca,
com bcijócas em crianças. Mas é gosado. Somente no futebol carioca
é que poderia acontecer uma coisa dessas. Um clube de Niterói jogar
com os cariocas da gema...

Canto do Rio . .. bom mas isto é assunto morto, e não interessa.
O Canto do Rio realisou uma façanha notável. Foi ao campinho das
pedrinhas, não venceu e não apanhou...

Aíadureira: ...então abriu a contagem. O juiz apitou direitinho,
no final; 0x0.

Canto do Rio: Mas aí é que está a vantagem. O Canto do Rio não
fez croal, e o Madureira nem acertou o pé em sua própria casa. Cadê
o Bidon. o Waldemar?

Aíadureira: . . .e o Canto do Rio com a sua linha de bombardea-
dores atômicos, o que é que fez. Néca de pitibiriba.

Canto do Rio: Não fez nada porque o arqueiro Veliz resolveu jo-
gar futebol, como não costuma jogar. Nós até extranhamos. Não
enguliu bola.

Aíadureira: Cada jogador tem o seu dia. O Odair nunca fez tanta
miséria no goaJ.

Vascaino: Ora ficam vocês aí a fazer o "trust" da conversa. O
resultado do jogo Madureira x Canto do Rio, nunca foi tão justo. Nos
palpites as forças são iguais. .

Fluminense: Aproveitando a figuração literária do nosso presado
amigo, quero frizar que esta questão de prognósticos não obedece
a um critério lógico.

Vascaino: Quer dizer que o "critério" não faz a semana inglesa ?
Coitadinho.

Fluminense: Mil perdoes. Houve um engano de vossa parte. O
senhor confundiu lógico com "loja". Eu me referia a questão da fa-
bilidade dos palpites.

Vascaino: Como por exemplo, o palpite infeliz. Não é isso que
vossa senhoria, queria dizer, ou será que a minha inteligência conrun
diu-se novamente com tanto pó de arroz?

Fluminense: Exatamente. Os inimigos "gratuitos" e "pagos"
do fidalgo clube das Laranjeiras, enganaram-se, como direi, redonda-
mente. Porque o Fluminense.

Vascaino: . . . é um clube de grande elegância, e pó pó pó, ti ti ti,
pó pó pó.. .

Fluminense: O senhor está querendo se fazer de engraçado, mas o
caso é serio na realidade. O Fluminense destruiu, por completo, a
falsa teoria do favoritismo.

Americano: Fiquei calado até agora para perceber o jogo diplo-
mático do Cartola de Seda. Antes de mais nada, a teoria do favori-
tismo, ha muito foi destruída pelos sócios atletas do Jockey Clube,
com os "célebres" tiros. . .

Fluminense: Em todo caso, mais uma vez aproveitando-me dos
pensamentos alheios, direi que a vitória do Fluminense foi um "tiro"
nas pretensões do América no campeonato.

América: Formidável. A vossa verborréa está me fornecendo
elementos para destruir as vossas próprias afirmações. O senhor sem-
pre se aproveitou das idéias alheias para fazer bonito. Mas vejamos
o "golpe ' do Fluminense para destruir o favoritismo do América.

Fluminense: O senhor então quer insinuar que foi ilícita a vitória
do Flu.

América: A vitória não foi ilícita. Porém ilícita foi a maneira de
sua conquista.

Fluminense: Agora, faço questão fechada de provas básicas, e não
circunstância.

Vascaino: Uma perguntinha por obséquio. Isto aqui é um tri-
bunal, ou é um bate-papo sem compromisso. Até parece a defesa em
guerra de palavras com a promotoria.

América: Pois bem. O América abriu a contagem aos 27 minutos,
com um goal de Esquerdinha.

Fluminense: O que não foi direito.
América: jpoLítíca não se mistura com esporte. Já hasta a política

do esporte. Tudo caminhava para uma vitória retumbante do Aménba,
Então o Fluminense resolveu aplicar o "golpe" do "Barbeiro". In-
fíuencia da vismhança.

Fluminense: Golpe do "barbeiro". Isto não passa de invenção»
Exijo uma explicação.

América: O golpe do "Barbeiro", é a velha chave do Bigode. Com
excesso de enturiasmo, ele provocou a arma secreta do América o
China. E o China é um jogador que faz goals diretos de corner. O
China como "bom" nortista revidou e foi expulso de campo. Com onze
contra dez, foi sopa pro Fluminense.

Fluminense: Um foulsinho atoa. O que ha é prevenção contra o
Bigode. E quando o Fluminense marcou os dois goals, o Bigode já
tinha sido injustamente expubo. de campo.

São Cristóvão: Meus filhos as brigas nada resolvem. O que a na-
tureza proporciona aos homens é a justiça de Talião. Olho por olho,
dente por dente...

Bangú: Hum hum Caboclo do Mato também joga futiból hum
hum. Bangú! Se briga não resolve nada, pru que foi que o beq^í Pe-
lado mandou o braço no juiz.

São Cristóvão: A fatalidade da diferença mínima vnltoú a cruzar
o caminho do São Cristóvão, e o Pelado resolveu tent f i s luçlo do
problema d>s juizes.

Bangú: Resolve problema com soco num adianta. O que adianta
é fazê goal. Bangú 4 a 3.

São Cristóvão: Mas se todos fizessem o que fez o Santo Pelado,
não haveria mais o pecado do roubo dos juizes. A humanidade resolve
com a inteligência.

Bangú: Acaba é não havendo mais juiz pra apitar os jogos. Hum
Caboclo do Mato.

Flamengo: ...já sabemos que joga futebol. Mas demonstração
de artilharia foi ao do Flamengo. Acabou com o cartaz do Pimenta
DEZ a UM. Que lição.

Bonsucesso: Q ie li li lição. Foi uma covardia. Vocês até parecem
artistas daquela fita: OS NO NO NOSSOS MO MORTOS SE SERÃO VINGADOS.

Flamenao: Francamente. Este mundo está cheio de surpresas.
Quando tudo indicava que o Leopoldino depois daquela surra ficasse
completamente surdo-mudo. ..

Bonsucesso: E' mas eu tomei penicilina, e fiquei inteligente, ami-
gos da onça. . .

Flamengo: Mas que negócio é este de artistas do filme: OS NOSSOS
MORTOS SERÃO vingados? Não vejo nenhuma relação com os dez a
um do Flamengo. Eu acho que você ficou mas foi doido.

Bonsucesso: A loucura é geral no futebol carioca. O Bmsucesso
sapecou um a zero no Botafog >. O Fiuminense tomou as magnas, e
derrotou o Bonsucesso por 5 a 2. O América deu de 5 ;• 0, e o Flamengo
de 10 a 1. O Bitafogo, então não foi vingado pelo Fluminense, América
e Flamengo ?

Flamengo: E' não está má. Mas o Flamengo realisou um autêntico
ensaio para a invasão. Vai direitinho pro tetra-campeonato. Se não
fosse aquele goal anulado do Botafogo. Ah vai sêr de colher, mas po-
der ia ser sopa.

Botafogo: Todo mundo acha que o juiz roubou, direitinho. o Bi-
tafogo. Seria uma sensacional vitoria. Mas não adianta discutir. Os
juizes...

Vascaino: Mas o juiz agiu direito. Ele tinha apitado muito tempo
antes, e o Walter resolveu nSo ouvir, e fez o goal, mas o juiz tinha mar-
ca do antes o impedimento. A autêntica banheira. Como choram
as vitórias morais do Vasco,.

Fantasma: Ah ah ah Estava em 5.° lugar, e agora está em 2.#
Ahl ah, ah.

Vascaino: Que diacho é isto. Não adianta. O Vasco pintou o
caneco. O Botafogo levou a vantagem de jogarem seu campi,. Po-
deria ter ganho, é mas o Expresso da Vitória não escorrega em cascas
de banana.

Botajogo: Não escorrega em cascas de banana, porque deu um pre-sente de grego ao Botafogo. Ofereceu um pato de flores.
Vascaino: O Vasco quiz dizer com isto, com o pato de flores, que

pcleiro de pato é no chão. Que não metesse a besta porque poderiaser atropelado pelo Expresso.
Botajogo: E' mas a turma do Botafogo também é inteligente e

arranjou uma estante para colocar em cima o pato de flores, para mos-
trar que o poleiro do pato não seria no chão. e sim no ar.

Vascaino: O goal do Jair liquidou as ilusões aéreas do Botafogo, emostrou que o Expresso é da Vitória.
Fantasma: Ah, ah, ah, alu A diferença é de 3 pontos. Ah, ah, ah. ah.
Vascaino: Este espírito já está me incomodando. Mis na"-> adianta

querer discutir que o juiz tmrcou o goal do Jair para o Botafogo, nem
que o goal do Walter foi licitamente anulado. Esta chave de juizeso Vasco ia usou.

Botajogo: Usou não. Ainda usa, e o lesado foi o Botafogo. Sempre
perseguido pelos juizes. Estão todos se demitindo. As coisas vão me-lbòrar pró Botafogo.

Vascaino: Aí então, é que o Vasco vai conquistar grandes vitórias.Fantasma: Ah, ah, ah. O Vasco ainda vai jogar na Gávea ah, ah,ah, a h.
Vascaino: Ora vá para os raios que o partam. Que a voz maiscacete. Vai ver que é o inimigo número um do Vasco, o Lins do Rego.U seu rubro-negro quem é esta voz do outro mundo?
Todos: QUEM f ?
Fhimengo: E' o "Fantasma do tetra-campeonaco" perseguindoo Vasco]
Jantasma. Ah, ah, ah três pontinhos ¦— Passou de quinto luga

para segundo — O Vasco vai jogar ua Gávea. Alu ah, ah, ah.
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Tudo norma! na 5.a rodada do Returno
TRIUNFARAM OS FA-
VORITOS E AUMENTOU
A DIFERENÇA ENTRE
OS "GRANDES" E O"BLOCO DA LANTERNA"

Cumpriu-se a quinta rodada do returno do campeo-
nato carioca de futebol, de uma maneira toda especial.
Caracterizando-se todos os confrontos pelo favoritismo
dos "grandes", esse favoritismo foi confirmado e as arti-
lharias andaram de alça de mira correta, tanto que mar-
caram nada menos de 32 tentos, ou seja, quase 6 tentos
e meio de média por jogo. Como outras rodadas foram
batizadas, no campeonato, esta pode ser chamada "ro-
dada dos goals", pois assinalou um recorde pelo total
atingido^

Os resultados das pelejas domingueiras nenhuma
alteração acarretaram para a tabela de colocações. Triun-
faram os favoritos. Notou-se apenas que o Fluminense,
antes desligado do "grupo dos cinco", voltou a êle, poisdistancia-se do América apenas por 3 pontos, enquanto
que o imediatamente abaixo colocado, o S. Cristóvão,
está a 6 pontos de diferença. Melhorou, pois, o tricolor.
E, por outro lado, piorou o "bloco da lanterna", onde figu-
ram o S. Cristóvão, Canto do Rio, Bangu, Madureira e
Bonsucesso.

Eis a posição atual dos concorrentes:
1.° lugar — C. K. Vasco da Gama — invicto, 3 pon-tos perdidos.
2 ° lugar — Botafogo F. R. e C. R. Flamengo — 6

pontos perdidos.
&° lugar — América F. C. — 9 pontos perdidos.4.° lugar — Fluminense F. C. — 12 pontos perdidos.5.° lugar — S. Cristóvão F. R. e Canto do Rio F. C.—-18 pontos perdidos.
b\° lugar — Bangu A. C. — 19 pontos perdidos.7.° lugar — Madureira A. C. — 23 pontos perdidos.B.° lugar — Bonsucesso F. C. — 26 pontos perdidos.Registre-se, também, no perfil da rodada, que não

houve turbulentos, nem "zangadinhos", nem "tempera-
mentais". Sem arranhões, pois, à disciplina.

A seguir, os comentários dos jogos, pelos observa-
dores da Rádio Globo, especialmente para ESPORTE
ILUSTRADO e de ALBERTO MENDES.

CARLINHQS AJUDOU... E O FLAMENGO FOI A 6x1!

De Alberto Mendes
Campo do Fluminense F. C.
Renda — Cr$ 43.881,50.
Primeiro tempo — C. R. Flamengo 1x0.
Final — C. R. Flamengo 6x1.
Árbitro — Oscar Pereira Gomes.
QUADROS — Mediram-se os quadros com esta for-

mação:
C. R. Flamengo — Luiz; Newton e Norival; Biguá,

Bria e Jaime; Adilson, Zizinho, Pirilo, Tião e Vévé.
S. Cristóvão — Carlinhos; Mundinho e Florindo; Ci-

dinho, Neca, Mical, Nestor e Magalhães.
PROGRESSÃO DA CONTAGEM — Flamengo, 1x0:

Zizinho, aos 28' do 1.° tempo. Flamengo, 2x0, de Newton,
aos 18*30" do 2.° tempo. Flamengo, 3x0, por Zizinho, aos
20'. Flamengo, 4x0, tento de Zizinho, aos 30'. Flamengo,
5x0, marcado por Pirilo, aos 38'30". Ünico tento do S.
Cristóvão fê-lo Neca, aos 40'. Flamengo, 6x1, Vévé, aos
44', encerrando a contagem.

NA PRÓXIMA RODADA
C. R. FLAMENGO x BOTAFOGO F. R.
C. R. VASCO DA GAMA x AMÉRICA F. C.
MADUREIRA A. C. x FLUMINENSE F. C.
CANTO DO RIO F. C. x S. CRISTÓVÃO F. R.
BONSUCESSO F. C. x BANGU A. C.

IMPRESSÕES GERAIS — Várias vezes, neste cam-
peonato, o Flamengo tem começado o jogo dando a im-
pressão de fadado à derrota. Contra o S. Cristóvão todos
tiveram essa impressão, durante 15 minutos do primeirotempo. No entanto, no final, o marcador assinalava: Fia-
inengo 6 x S. Cristóvão 1... Com isso, prosseguem os
rubro-negros confiantes na sua campanha do tetra-cam-
peonato e com fundadas razões, entre as quais a de con-
tarem com a ofensiva recordista de tentos no atual cer-
tame. Apenas julgamos que a sua torcida organizada
deve adaptar melhor as suas iniciativas ao espetáculo
futebolístico. Domingo, por exemplo, tivemos uma mú-
sica, mixto de fanfarra e batucada, de toda importuna,
pois não se calou um único momento durante os 90 mi-
nutos de jogo, enfadando todos. Por outro lado, achámos
exceiente a demonstração dessa torcida, que após o pré-lio desfilou pelo gramado, comemorando carnavalesca-
mente a vitória retumbante e trocando gentilezas com
o quadro social do Fluminense F. C, numa bela demons-
tração de cordialidade esportiva.

Para o futuro, sempre música após o jogo e nunca
durante o mesmo.

Continua na pág. 12.
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O CHUVEIRO ELÉTRICO
QUE NÃO FALHA!
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Depois do 1x0 renhido d
S. CRISTÓVÃO traído f
arqueiro Carlinhos e
batido pela artilhar
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) primeiro tempo, viu-se o
ela falta de chance do seu
jcabou espetacularmente
a RUBRO-NEGRA: 6x1!

comentário de alberto mendes na pag. 9
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Tudo normal na 5.ft rodada do...
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PANORAMA TÉCNICO — Esteve o Flamengo, na
sua vitória, muito longe das verdadeiras possibilidades.
Durante 15 minutos do 1.° tempo, apenas porque os con-
trários tiveram dois meias — Neca e Nestor — coorde-
nados, foram forçados a uma defensiva apertada. Mais
tarde, quando êsse ataque aniquilou-se pelo excesso de
fintas e pela falta de amparo da retaguarda e quando
esta se viu assediada pelos oponentes, nem assim os fia-
mengos tiveram organização para elevar o marcador à
custa de ações coletivas, denotadoras de poder do con-
junto. Os tentos vieram, mas, na quase totalidade, em
conseqüência de lances individuais, nos quais a inter-
vençào do goleiro Carlinhos fez-se sempre falha. Tanto
foi assim que Carlinhos não deteve um tiro de Newton,
desferido a cerca de 50 metros! O ataque rubro-negro
trabalhou, é verdade, procurando armar boas situações,
mas esteve muito longe de concretizar poderio ofensivo.
Os sãocristovenses fizeram muito, se considerarmos a
sua conduta no primeiro período. Já no final, batidos
pelo cansaço, acabaram cedendo terreno.

lím detalhe interessante: o S. Cristóvão quando jo-
gou contra o sol, sentiu dificuldades na sua defesa, e
quando jogou a favor, os seus atacantes e não os defen-
sores tiveram dificuldades, pois não podiam receber, se-
guramente, os passes da sua retaguarda. Enquanto isso,
os flamengos, fazendo apenas 1 tento quando Carlinhos
estava de frente para o sol, marcaram 5 com o arqueiro
à sombra... Coisas do futebol...

isto foi o que se observou de melhor na vitória do
Flamengo sobre o S. Cristóvão.

ARBITRAGEM — O sr. Oscar Pereira Gomes voltou
a funcionar e bem. Teve ligeiras falhas técnicas. A sua
grande falta foi a de não ter punido Biguá severamente
ao tentar agredir, sob suas vistas, o jogador Magalhães,
após deste receber uma falta pesada. Se o sr. Oscar Pe-
reira Gomes deixar de ser tolerante, como tem sido, ado-
tando um critério que não serve aos interesses do futebol
carioca, será, sem dúvida alguma, um dos bons juizes

>do País.

TAMBÉM O AMÉRICA VENCEU DE 6...
De Hircano de Menezes

Renda — Crf 6.957,80.
Campo — C. R. Vasco da Gama.
Tempo inicial — América 2x1.

x Final — América 6x2.
Os QUADROS:
América — Vicente; Paulo e Grita; Oscar, Danilo e

Amaro; Jorginho, Ubaldo, Cezar, Lima e Esquerdinha.
Canto do Rio — Odair; Gualter e Expedito; Grande,

Edésio e Careca; Pascoal, Rubinho, Rui, Pedro Nunes e
Vadinho

;;t. MARCHA DA CONTAGEM — 1.° tento do América:
Amaro, aos 22" do 1.° tempo, cobrando um penalty. 2.°
tento do América: Gualter (contra), aos 32". Esquerdi-
nha, de posse da pelota, aproxima-se da meta e ao fu-
zilar Gualter intervém e, descolocando Odair, envia a
bola contra as redes 1.° tento do Canto do Rio: Rubinho,
aos 36". Ruy chutou, a bola bateu no travessão e, ao vol-
tar, ofereceu-se a Rubinho, que conquistou o tento. 2.°
tento do Canto do Rio: Pascoal, aos 14" do 2.° tempo. Pe-
dro Nunes cedeu a pelota de cabeça a Pascoal, que, tam-
bém de cabeça, empatou a peleja. 3.° tento do América:
Esquerdinha, aos 23". cobrando uma penalidade próximo
à meia lua. 4.° tento do América: Jorginho, aos 27" apro-
veítando um passe de Cezar. 5.° tento do América: Ama-
:o, aos 32", cobrando uma penalidade máxima. 6.° tento

do América: Cezar, aos 41". Jorginho combinou com
Ubaldo, este cedeu a Cezar, que encerrou a contagem.

IMPRESSÕES GERAIS — O América teve os pri-
meiros vinte minutos do tempo inicial de franco domínio

ESPJETE !U$irÃD3

territorial e técnico; entretanto o sr. Belgrano dos San-
tos, algumas vezes marcando impedimentos inexistentes
e anulando um iegítuno tento de Esquerdinha, só con-
sentiu a abertura da contagem depois que time do Canto
do Rio, pela sua gigantesca resistência e sensível me-
lhora na articulação de seu conjunto, conseguiu equili-
brar territorialmente a partida, uma vez que técnica-
mente o bando rubro conduziu-se com superioridade em
todos os momentos. Ao regressar à cancha, após o des-
canso regulamentar, o Canto do Rio impôs nos primeiros
momentos desta fase sérias dificuldades aos defensores
do grêmio de Campos Sales, obtendo como produto des-
tas investidas o tento que lhe deu o empate; mas logo a
turma da jaqueta rubra fez prevalecer a sua classe, con-
tra-atacando decididamente e anulando o entusiasmo dos
alvo-ceiestes com a marcação de mais um tento por in-
termédio de Esquerdinha. Daí até o apito final, o Canto
do Rio ofereceu débil resistência, e o América, mesmo
jogando com displicência, conseguiu marcar mais três
tentos, elevando a contagem para 6x2.

ELEMENTOS DESTACADOS — Odair foi um gi-
gante na defesa do Canto do Rio; as seis bolas que pas-
•aram por sua meta foram indefensáveis. Salientaram-se
ainda, entre os niteroienses: Pascoal, Edésio e Rubinho.
Entre os americanos todos tiveram boa atuação; ape-
nas Paulo e Oscar, apesar de não comprometerem a vi-
tória do seu bando, não estiveram numa grande tarde.

ARBITRAGEM — A arbitragem do sr. Belgrano dos
Santos não agradou; foi rigoroso na marcação do primei-
ro penalty contra o Canto do Rio, e por muitas vezes
puniu faltas invisíveis, errando principalmente na mar-
cação dos impedimentos.

O VASCO ARRAZOU O BONSUCESSO

Campo do Bonsucesso.
Observador — Max Gold.
Renda — Cr$ 55.217,30.
Tempo inicial — Vasco 4x0.
Final — Vasco 9x0.
OS QUADROS:
Bonsucesso — Braulio; Lilico e Laercio; Otacilio,

Oliveira e Duca; Sobral, Buchelli, Anito, Nerino e Bo-
linha.

Vasco — Rodrigues; Augusto e Rafagnelli; Berasco-
chéa, Ely e Argemiro; Ademir, Lélé, Izaias, Jair e Chico.

MARCHA DA CONTAGEM — 1.° tento do Vasco:
Izaias, aos 20 minutos do 1.° tempo. 2.° tento do Vasco:
Ademir, aos 35". 3.° tento do Vasco: Lélé, aos 42 minutos.
4.° goal do Vasco: Chico, aos 44 minutos. 5.° tento do
Vasco: Berascochéa, aos 21 minutos do 2.° tempo. 6.°
tento do Vasco: Lélé, aos 28 minutos. 7.° tento do Vasco:
Izaias, aos 40 minutos. 8.° tento do Vasco: Lélé, aos 43
minutos. 9.° tento do Vasco: Izaias, aos 44 minutos.

IMPRESSÕES GERAIS — Perante uma assistência
numieosa e entusiasta, a maior que já apanhou o estadi-
nho de Teixeira de Castro, o Vasco levou de vencida o
Bonsucesso por um escore arrazador. O Bonsucesso só
foi adversário durante os primeiros trinta minutos, em
que realmente os seus jogadores demonstraram entendi-
mento e controle do bola. Depois da marcação do 2.°
tento vascaino começaram a aparecer as falhas do con-
junto rubro-anil, e então viu-se que a zaga estava em
um dos piores dias, fracassando constantemente; na linha
média Otacilio não se mostrava à altura de sua posição,e no ataque apenas o trabalho de Buchelli e Sobral apa-
recia. Aproveitando-se disto, o Vasco foi elevando o mar-
cador. No início do 2.° tempo, o Bonsucesso pareceu que
pretendia reagir, porém Anito, completamente descon-
trolado, tanto fez que acabou sendo expulso de campo
pelo árbitro, por desrespeito. E desde aí foram inúteis
todos os esforços de Buchelli, Sobral e Oliveira paramarcar o tento de honra, pois o Vasco, exibindo-se à von-
tade, elevava sempre a contagem até chegar aos 9x0.
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ELEMENTOS DESTACADOS — No Bonsucesso
Braulio, que teve unia atuação espetacular, Duca, Oü-
veira. Buchelli e Sooral.

No Vasco todos jogaram bem; não seria justo des-
tacar nomes.

ARBITRAGEM — O sr. Angelino Jesus foi o juizda partida. Sua atuação foi apenas regular; falhou na
marcação dos impedimentos, sendo que o oitavo goal do
Vasco foi marcado em off-side.

O BOTAFOGO PASSOU, MAL, PELO MADUREIRA!
Observardor — Celso Linhares.
Campo do Botafogo. m
Juiz — Carlos Gomes Potengy.
Renda — Cr$ 10.260,80.
1.° tempo — 0x0.
Final -- 2x0.
QUADROS:
Botafogo — Ari; Laranjeira e Sarno; Ivan, Negri-

nhão e Cid; Lula, Geninho, Heleno, Tim e Walter.
Madureira — Veliz; Mario Brandão e Danilo; Este-

ves, Spina e Castanheira; Lupercio, Waldemar, Bidon,
Moacir e Jorge.

MARCHA DA CONTAGEM — 1.° goal do Botafogo:
Walter, aos 18 minutos do 2.° tempo, emendou com su-
cesso uma bola que lhe veio aos pés após a cobrança de
um foul, que Veliz falhou ao interceptar. 2.° tento do
Botafogo: Geninho, aos 33 minutos, recebe ótimo passe
de Tim e da pequena área aumentou para 2.

IMPRESSÕES GERAIS — O Botafogo passou, em
sua própria casa, maus quartos de hora. Enfrentando
um time valente e articulado como foi o tricolor subur-
bano, jogou o alvi-negro uma primeira fase péssima, em
que atuou inteiramente abaixo de suas possibilidades.
Elementos de primeira grandeza cometeram "gaffes" que
só se pode atribuir à má chance. O descontrole conta-
gioso de Heleno influiu também para que assim fosse.

Publicidade para esta
Revista em São Paulo

Tratar á rua D. José de
Barros, 323 -Tel. 4.7866

No tempo complementar, com a melhoria de Heleno e
Geninho, tivemos um novo Botagofo. Ainda mau tecni-
camente, porém combativo e cheio de brio, talvez pelosescores que o placard mostrava nos jogos dos outros as-
pirantes ao título máximo, o Botafogo atirou-se com
ímpeto ao triunfo, vendo em pouco tempo correspondido
seu esforço com os dois tentos que lhe deram a vitória,
à qual fez jús nessa fase.

JOGADORES DESTACADOS — No Madureira Ve-
liz, Spina e Bidon estiveram melhor que os seus colegas,
embora todos atuassem bem. No Botafogo Ari, Ivan e
Tim, este lembrando seus bons tempos, foram os mais
seguros elementos.

ARBITRAGEM — Boa.

NOSSA CAPA é rubro-negra Traz, para o álbum dos"fans", o "double" de Norival e Newton, a zaga que Fia-
vio Costa conseguiu formar no tri-campeão e que vem
sendo, de fato, não só uma fortaleza no C. R. Flamengo,
mas uma das melhores zagas que se exibem nos campos

cariocas.

UM INSTITUTO DERPORTIVO SUECO DESTINADO A PREPARAÇÃO
DE INSTRUTORES E DESPORTISTAS

ESTOCOLMO (Via aérea): — Um pouco antes da guerra, a Associa-
ção Nacional de Atletismo da Suécia, projetou o estahelecimento de
um Institiuo de Desportos, que pudesse ser empregado cor o centro
de treinamento e estal>elecimento de ensino superior para todos os
ramos do atletismo. Este projeto agora realizou-se.

No verão do ano passado, f >i inaugurado pelo Príncipe Gustavo
Adolfo, um instituto desta espécie, esplendidamente situado em Boson,
perto de Estocolmo.

O Instituto, praticamente, terminou em 1939. 0.,ando rebentou
a guerra, as autoridades suecas requisitaram o est b lecimento para
o Exército, mas este aru puderam dew.lvê-Io aos desportistas.
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Destina-se o referido Instituto, cuk> n^me é Boson, em primeirf
Iuear à f^rmaçã* de diligentes, organizadores, treinadores etc, rra-
tamb**^ serve de centro de treinarrento para atletas de todas as ciar8
ses. P ojeta-se, também, utilizá-lo para o treinamento especial dao
eq"ipes suecas de atletas qfe tenSam de representar a s"a pátria no
estran -erro, e receber as equipes estrangeiras que visitarem a S'écra.
O treinamento tem lupar, geralmente, em forma de cursos que doram
de uma semana a dez dias.

Oferece o Instituto, possibilidades para a prática de quasi todos
os esportes Há um grande campo de futebol, rodeado de pistas para
corridas a pé e com todas as facilidades para saltos e lançamentos.
Há, também, outro campo menor de treinamento, bem cerro » m carrpo
de tenis ao ar livre e uma Brande valeria para toda a espere de esportes,
inclusive a nataçfo. pci que está provi a de uma b ri a pi'"ira.

Na idílica praia da Ilha Boson, foi estabelecido uma verdadrrx)
estádio de natação e uma torre para saltos, havendo, também, tudo
quanto necessário para a piática de canoagem e de remo. Os bosques
circundantes oferecem excelentes possibilidades para treir^merto
em seus caminhos e para corridas de "cross-country", e para o esqui
no inverno.

O Instituto pode hospedar mais de 100 pessoas em lindos quartos
no edifício principal, e em um novo anexo. Esses edifícios também
possuem locais de instrução, instalações para filmes e dispositivos,
banhos russos etc. Existe, portanto, praticamente, tudo que é neces-
sário para converter o Instituto em um centro docente agradável é
eficiente para o progresso dos esportes.

Em 1944, 35 cursos foram feitos cursos de natação, luta greco-
romana, corridas de orientação etc. Entre os demais cursos, deve-se
mencionar um para professores masculinos e femininos de todo o país,
que acorreram a B>son para recordar e aumentar seus conhecimentos
de atletismo durante algumas semanas de verão, fatigantes, porém
agradáveis e proveitosas.

As despesas com o Instituto subiram a 1,4 milhões de coroas
(US$350 000) e fo-am cobertas por subvenções d~> Estado, procedentes
do Monopólio Sueco de Apostas sobre Futebol. Os ingressos deste
destinam-se, parte à fomcntaçâo dos esportes e parte ao Tesouro.

ESPORTE ILUSTRADO
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s artilheiros paulistas de 1930 a 1945
ÍV THOMAZ MAZZONI

IPI
i ;

IV!

Fred, Neco, Petro e Feitiço
foram os super-"ases" que man-
tiveram o mesmo prestigio de
de artilheiro''*, durante toda a sua
monumental carreira. Feitiço não
foi um jogador fino e científico
como "El Tigre" ou construtivo
p potente como Neco, porem
entre todos os futebolísticos do

{>aís, 
foi o protótipo do "arti-

heiro". Desde que estreou, fez,

em cada campeonato, uma serie
enorme de goals, e, depois de
1925 e 1931 foi insuperável,
inegualavel. . . Não se trata, pois,
de um só campeonato prestigioso
como aconteceu com Waldemar
de Brito, em 1933 e sim de uma
carreira C mpleta com a mesma
característica, com a mesma efi-
ciência, com os mesmos goals. . .
Neste particular nSo surgiu outro

avante que igualmente Feitiço,
salvo Teleco, porque, este, desde
que atua em São Paulo, até agora
vem figurando como o "golea-
dor" máximo do Corintians, sendo
que somente em dois anos (1938
e 1940), deixou de ser o "arti-
lheiro" n. 1 do campeonato

?ara 
ser apenas o 2.° colocado.^erformance rara, como se ve.

Teleco, pois, embora sem fazer
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o mesmo alto numero de goals
de Feitiço, o grande marcador da
passada geração, estabeleceu a
bonita performance de ser 5
vezes campeão dos "artilheiros ,
primazia esta que esteve em
mãos de Feitiço, no passado
Teleco, embora ainda atue já é
um astro apagado. Passou sua
época. A lista dos três primeiros' artilhcreiros" do campeonato
paulista desde 1930, ano em que
com a fusão se recomeçou a
disputar um único campeonato,
é a seguinte, depois de ter fin-
dado a temporada de 1945:

1950

l.° —
0 o

Feitiço (Santos), 37;
- Fried (São Paulo). 26;

3.* — Petro (Sirio),

mi
2o.

1.°
O o

Feitiço (Santos). 39;
Fried (São Paulo), 32;

3.° --Petro (Sirio). 22.

Na história des ariilheiros pau-
listas ha coisas interessantes
Por exemplo, Caxambú, que arti-
lheiro no campeonato carioca, em
São Paulo, nem uma terceira colo-
cação obteve. Ao alto vemos Ca-

xambú goleando Ciro.
Teleco que vemos à esquerda, go-
leando, foi o único cinco vezes
artilheiro, do campeonato. Apezar
disso, em momento algum ganhou
reputação de grande jogador. Sabia,
apenas. Jazer goals. E, con venha-
mos, não é pouco. . .
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Leonidas joi líder dos- artilheiros,
no Campeonato Mundial de 1938,
Acontece, porem, gue embora duas
vezes campeão paulista, o melhor
posto obteve joi agora, o segundo
de 1945.

Óleo
Elétrico
Famoso llnlmento,
combate as dores
musculares, torce-
duras, inflamações,
clática, lumbago.

Pe,a Óleo Elétrico.
do Dr. Charles de Grath

*4______——_______________M
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1952

12 —
2.» —
3.° —

1955

Romeu (Palestra). 18;
L* iznho (São Paulo), 16;
Araken (São Paulo), 11.

l.« _ Waldcmar (São Paulo) 21;
2.° — Zuza (Corintians), 14;-
3.° — Araken (São Paulo), 11.

W4

l.o—.Romeu (Palestra). 13.
2.° — Hercules (São Paulo), 10;
3.°—Figueiredo (Ipiranga). 9;

1955 — Na L. P. F.
1.» — Teleco (Corintians), 9;
2.° — T i m (Po r t u guesa Sa n -

tos), 7; _
3.°— Junqueirinlva (Santos),

Nestor (Espanha) e Rebolo (Por-
tuguesa Santos). 6.

Na Apea

l.o — Figueiredo (Ipiranga), 19;
2.o — Caiioca (Portuguesa). 18;
3.° — Pascoalino (Portuguesa),

15

ypj5-_Na L. P. F.

l.o — Teleco (Corintians), 28;
2.o __ Moacyr (Palestra), 18;
3.° — Otávio (Juventus), 15.

Na Apea

1° — Carioca (Portuguesa), 19;
2.o—Jaca (Ordem Progresso),
10 N o3." — Muzza (Ipiranga), 9

1957

jo — Teleco (Corintians), 15;
2.° —"Fogueira (Portuguesa

Santos), 14
3.0 — Carlos (Fstudantes) e Gra-

dím (Santos), 10.

1958
" 

!.<• — Eliseu (São Paulo), 13;
2.o — Teleco (Corintians). 8;
3.° — Guanaba (Portuguesa

Esportes), 7.

Continua na pag- tS
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A compensação de Leonidas -

um carioca gue não se min teve
artilheiro em Skio Paulo — é Lui-
zinho, carioca também e gue vem
a ser uma das expressões da velha
geração do jutebol paulista e, gue
como ponta direita — uma posi-
ção difícil — foi líder em 1944!
Aqui vemos Luiztn/w recebendo
uma taça de Zarci, do Botafogo.
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O EXEMPLO DO PACAEMBÚ, QUE SACRIFICA
O FUTEBOL POR SER ABERTO E POR POSSUIR

DEMASIADO ESPAÇO MORTO

Vemos acima, o Estádio de IIeks.nl i, infelizmente muito din tfiçado
com os bombardeios da aviação russa. Fm baixo, a praça de esportes
do Tcrino, uma construção admirável e que se presta, muito bem,

é aos estudos dos lécnics.
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Será realidade, em breve o
Estádio Muniçioàl carioca? Di-
zem que Sim. Garante-se que si
o campeonato do Mundo se
realizar no Brasil o Estado da
Guanabara será local doa prelios
do Rio. Acreditamos. O grande
estádio, carioca, aliás, já esta
fazendo falta. No próprio cam-
peonato carioca, sem Falarmos
no campeonato brasileiro, o Es-
tadio oficial tornou-se imperioso.
Si os cariocas tivessem seu "Pa-

caembü" o seu certame deste
ano já estaria alem dos 5 mi-
Ihões de cruzeiros.

Si surgir o Estádio para o
campeonato do Mundo é certo
que o teremos até junho de
1947. Fala-se que o projeto 6
para 150 mil pessoas. Franca-
mente, no Brasil os estadi >s para
grandes espetáculos só devem

Escreve OLIMPICUS

existir para o futebol, único es-
porte que tem atras de si as
massas. O "Pacaembú", 

por
exemplo, foi feito também para
outros esportes, muito bonito,
formoso, sui generis, mas de
nada tem servido, porque nao
existem espetáculos para os de-
mais esportes c>- portanto, só
aparece lá publico de futebol.
Si o "Pacaembú" fosse, a exem-
pio de vários estádios argentinos
reservado só para o assocíation,
p deria acomodar 100 mil jmís-
soas. Mas, até agora o seu re-
o^rde é dc 70 mil almas. O
estadi > é abert\ devid> à con-
cha para concertos orfeonicos.
mas se fosse fechado comportaria
mai; 50 mil pessoas. Diz-se aqui
que a prefeitura paulista estaria
disposta a fechar o "Pacaembú',
ou seja construir mais arquiban-
cada no lado agora aberto. Será?
Oxal.í que sim. Ademais, exis-
tem outros espaços no"Pacacn;bu

'v-^üSsateB»-»-- rwXvmii iif i '^Jiti^S ¦

Vista parcial do Estádio Nacional, de Lisboa Note-se as confortável?
instalações para o publico de futebol que dispõe de verdadeiros ban-
cos. Observe-se, ainda, a largucza do local e a vala de separação, entre

as tribunas e o campo, propriamente
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agora completamente "mortos"
•c que se poderiam aproveitar em
favor tio publico do futebol. Em
suma o Estádio paulista precisaimperiosamente aumentar sua lo-
tação para o csporte-rei. Es-
paço para vanto jx>ssue de sobra...
E no Estádio do Rio vii
esse critério? Nao sabemos.

10 vingara

Para nós brasileiros existe,
pois esse problema na construção
de um estádio. Ou devemos ?cr-
vir antes de mais nada o futebol,
o esporte que icm 95% do pu-mico, ou «levemos de sacrificar
esse interesse popular e construir
o estádio para totlos os csjxirlcs,
a construção clássica. Há tem-
pos iim mensario especializado
publicou um estudo sobre as
características do estádio mo-
demo para todos os esportes, queé interessante reproduzi-lo. Leia-
mos:

0 estádio que hoje é objeto
dos nossos estudos apresenta a
interessante particularidade de
aliar as características principais
dos dois tipos de estádios até apoia
conhecidos: o do estádio em oval
ou elipse completamente fechada
c a do estádio em U, aberto paraum dos lados.

0 tipo clássico do estádio
aberto, diretamente filiado aos
estádios da Grécia antiga, é o
Circo Máximo, em Roma, sendo
o tipo moderno dessa classe o
estádio de Harvard. Suas prin-cipais vantagens sito: 1) que nele
pode ser facilmente localizada
uma pista de 400 metros, com
gra mies relas para os esprintes
2) facilidade de construção 3)
prestar-se muito bem para um

esplendido efeito arovitetohico
4) ser muito bem ventilado, por-quanto tem um dos lados aher-
tos. Os maiores defeitos são:1) grande desigualdade no valordos assentos jXM*da da "psycologia
da mukida »' 3) tendência páradespesas suplementares e paradeformação, pela colocação deassentos provisórios na parteaberta, afim de aumentar a lo<a-
ção.

O Coliseu Romano é o mo-
delo clássico do estádio fechado,
sendo o seu modelo moderno oíale Bowl. Suas principais vau-
tagens podem ser assim enume-
radas: 1) benéfico p efeito da"psycologia 

da multidão'', num
recinto totalmente fechado no

f qual cada espectador tera a sen-
sação perfeita tia presença c da
proximidade dos outros 2) uma
relativa uniformidade no valor
dos assentos. Uma outra supe-
rioridade está na possibilidadede unidade e de simplicidade da
composição arquitetural. Opôs-
tas a cssíis virtudes, o tipo tle
estádio fechado, especialmente o
de lados curvos, apresenta esses
inconvenientes: 1) nao ser possirvel localizar nele uma pista de
400 metros senão afastando muito
os assentos do retanguío ceu-
ral ~j não possuir nenhuma
grande reta para o,; esprintes
3.) ser mal ventilado, especial-
mente ao nível d > terreno inté-
ripr 4) construção onerosa-, de-
vido ao fato de terem tle ser
todos os assentos construid ^s cm
curva. Com o fim de combinar
as vantagens dos estúdios em U
e dos estádios totalmente fecha-
dos, o arquiteto do esta ti io tle
Onio o de que nos ocupamos
pormenorisadamente agora, resoi-
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nos IA,. UU., local da \ Olimpíada. Considerado p:rfAlam-nlêharmônico, pelo seu destino e fôrma, lembra os clasfic/s mo d los¦<90'R-jrp,T\ Em /,"•"• am>dma *m*> * iv5£*ZRiver Plate (maauele) uma das melhores da Arg:nlina.

0 Estádio do Centenário, em Jlontevidéo, é outro qrande monumento es-portivo do continente, de dimensões vastas e acomodando um qrande
publico, como aqui se vê.
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veu adotar o tipo aberto* com a
pista de grandes retas, mas en-
curvar as arquibancadas c gerais
ao lonajo dessas retas, o que alem
de assegurar a melhor "psycolo í ia
da multidão", equalisa nalfuma
proporção o valor d >s assentos,
pois os da parte mediana do
estada, os melhores ficam ligeira-
mente afastados da pista, ao
passo que os extremos, em com-
pensa ção ficam mais próximos
dela.

Outra inovação no estádio de
é que ele pòssue dois andares o
que lhe da um aspecto t italmente
diferente do habituai permitindo
uma ideal concentração de especta -
dores, de modo a não traze-los
afastados do campo central, o
que é o inconveniente dos esta-
dios de grande lotação. Outra
ainda esta no fato de existir sob
a arquibancada de um lado. uma
uma pista interior de 1/6 de mi-
lha (cerca de 268 metro?), em
torno de uma reta dc 100 jar-
das, o que se permite treinar
em qualquer tempo, a ceu aberto.
A outra parte é utilisáda para
salões, salas, depósitos de material
bars, restaura n< es, vestiários e
outras comodidades. O estádio

Contrd a CASPA jjVl
QUEDA DOS CABELOS ^^

JUVENTUDpf
ALEXANDRE-

Não tem substituto
USE E NÃO MUDE

BELEZA]
•VIGOR

oos
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termina com duas altas torres
quadradas. Sua lotação é para
60 mil pessoas sentadas. A lar-
gura da pista em circuito é de
25 pés (cerca de 8 metros) tendo
cada volta completa dela o total
de 1/4 de milha (402n. 25) A
partida e a chegada de todas as
corridas são rio extremo de uma
das grandes retas. As corridas
de velocidade e de barreira ate
220 jardas (cerca de 200 metros)
podem ser feitas cm linha reta.
No intciior da pista, no retan-
guio central, podem ficar loca-
lixadas os arremessos e os saltos,
ou um campo para futebol, base-
bali c outros esportes análogos.

Quem fazem os centro-médios?
Continuação da pag. 6

Excelente "shoot". porque vezes ha em que um ccnter-half pode
e deve visar o goal contrário, decidindo cm mmtas ocasiões uma pele-
h em que o "placard" permanecia mudo. O Center-lnl deve acom-

panhar a vanguarda do seu quadro quando esta se aprofunda cm in-

cursões perigosas pelas defesa do onze adversário
No manejo hábil da bola com ambos os pés reside toda a f.rmesa

do seu jogo, que aliado a natural intuição tornar-se-a fator proponde-
rante na distribuição, coordenação dos lances.

O rapei do "center-halr" dentro do sistema de jogo empregado
atualmente no Brasil deixou de ser menos "clasneo , menos vistoso,

porém não perdeu o seu valor, a sua importância primordial no que
diz respeito á produção do team que ele integra.

Ainda, devê-sc acentuar, que o padrão de defesa atual, resida mais

numa vigilância severa em que o fator complexão física e extrema-
men;e importante, acima mesmo de certos recursos técnicos; o centro-
médio é um jogador que não perdeu as suas características gerais em

sua maioria, como acontece com os "hallcs" de ala por exemplo.
O seu papel de recuo quando o jogo se desenrola dentro da sua

"área" e de avanço quando o seu ataque faz escaladas i>crigosas no

setor* contrário ainda deve ser observado.
Neste vri c vem constante, reside por assim chamar a

mor" do smesso da sua perfeita distribuição de jogo. _
Creio que o atual sistema empregado tornou o padrão

menos vistoso, menos técnico. . .,
-Hoie requer-se dò "defensor" em futebol mais arrojo, mais f.-

sico empreso por vezes demasiado do "corpo a corpo , enquanto que
o atacante 

"deve 
ser mais técnico, mais pesado também >#

Creio ainda que um des maiores males, que a defesa cerrada
trouxe para o nosso futebol, foi o emprego mais constante dc golpes
desleaes, a degeneração em "jogo bruto" com maior freqüência e assi-
duidade nos campos de futebol. .

O cpntiv-mcdio. voltando ao assunto, deve possuir também ex-
celen<e "headimr" (golpe*, de cabeça perfeitos). Esses devem ser exe-
ditados cem ,>erfeição, e muito cuidado devem ter os elementos para
não o fazerem com inexatidão, dando margem a que essa (alha oca-

sione um sério descuido concretizando alguns lances após num tento

A* colocação do centro-medh deve ser a melhor possível, dentro
dò gramado, principalmente para facilitar o seu trabalho dc distribui-

ção e o jogo feito pelo 
"alto". ".

Agora, passemos a ver certos quesitos de importância técnica.
A amblentação do "center-half" no quadro que integra é fator decisivo.

causa-

de jogo
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M,n . .„>,„,< o irmos aue úmidos jogadores que em sua maioria'

de variadas peças, su;. nas «' extremado enfraque-

mmrí%&tiJtZ^t^, Por diversa, vc.es. esses ensin:,-

mentos se tcem feito sentir. ^ futebol, é a questão dos

iSSZ afim Je evkar <,« a Ma va ter aos .pés de „m adversano ou
• i, «forros demasiados do companheiro. ¦ u „'^Perfeitoentene im", to entre cie e os seus companheiros de ala
lei leito cnuamiiuv iw^rurffh nossam ser solucionadas si-

attode que. »«««Ui,l,SK„ 
, ™do terreno dc defesa.

U,í'Ti:,o"loTlSde'TXàr^^
yuanao a »nn» \ , . ,„ . j pronto para auxilia-la

T£So'£2&S£S •*£ 
aconK 

ji citei lb£ atra, nes-

'" "oSí. 
.ZcUie distribuidor do jogo desde o início do prelio. no

''Kirk-Ótf'' inicial até o ultimo minuto do mesmo, exige que ele pos-

S"" 
Pa^anto"dev?0submecer.s<í, além dos naturais treinamentos do

conjunta a rigorosos exercícios individuais, esmerar-se enfim no seu

PrePUm 
cenSr-half que cumpre fedas essa. determinações, alto de

outras »SS£ e recomendaçifc, de caráter teemeo, toreosamen e

sair-se-á bem no desempenho dè si a árdua missão.
F o quadro que contar com o mesmo terá sempre um cronO;

metro" conSndo todas os seus movimentos dentro da cancha

Om ••termômetro" assinalando sempre altas temperaturas nqu, nao

será ontra cousa sinão os reflexos provocados pelo calor das

grandes vitórias.

Os artilheiros paulistas de
1930 a 1945

chefe duas

Continuação da pag. 15

1939

\o — Teleco (Corintians), 32;
2.° — Luizinho (Palestra), 23;
3.° - - Guanabara (Portuguesa

Esportes), 18.

1940

1.°-- Peixe (Ipiranga), 21 2.°—
Teleco (Corintians). c Beristain
(Portuguesa Santista), )19;

3.° — Echevarrieta (Palestra),
15.

1941

1.°- Teleco (Corintians), 26;
2.° - - Gua naba ra (Portuguesa

Esportes), 15
3.° — Echcvameta I Polestra),

14.

Como vemos, de 1035 a 1941—_
7 campeonatos — Teleco foi q

vezes artilheiro cbeie e ti
vezes 2.° colocado, totalizando:
137 goals:

1942

\o — Milani (Corintians), 24;
2 o __ Waldemar (São Paulo), 21
3.o_ Pardal (São Paulo) c

Renato (Juvcntus), 18.

1943

1.° — Hercules (Corintians), 19;
2,0 — Milani (Gorintians), 18;
3.0- Paulo (Juvenlus) e Fer-

reira (Juvenlus), 16.

1944

l.o - Luizinho (São Paulo), 22
2.«— Pardal (São Paulo), 18
3.»—Pascoal (Portuguesa San-

tista), 17.

1945
lo — Servilio (Corintians) e

Passarinho (S. P. R.).^; ¦ 
^

2.o — Leonidas (São Paulo), 16;
30 — Milani (corintians), 15.
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( Poleiro de PATO ^^™|j';;§; 
V^iião é o chão./^S l

No clássico Botafoj
pelo sabor de humorisn
Ixitafoguenses, de um

Como se sabe, o d
uev, íex. ilo Pato <> síml
a iniciativa do Vasco

* VV. -IllCCL. |í.>I v'Il I , ( | ia \ a ti LVJ « il\ I 5CI VAUMU ', l J.WV »U i ,' 1 A 11 l>t t l 11 l*. I >
de longits pernas, h ao se findar o Jogo, no qual os cruzmaitinos passamentos, empatando-o, um torcedor, alvi-negro por certo, lembrou-se
çlio popular carnavalesca que para representara inferioridade de mu

que poleiro de pato é o chão"... E esse torcedor disse:- E-\ . . O V
ditou naquele banco... Aquele banco o Botafogo botou lá pra mostr
tte '"Pato" nZio é o chão

ram dui
daque

ita gént
asco nãi
ar que

'¦',.
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