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CHECADA
1° náreo — Manduba ganhou fácil.
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2° páreo — Hecuba venceu como quis
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1° páreo — 1° — Branca Neve. 2?
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Maracatú.
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3o páreo — Io — Escorpion; 2o — Admitido. :»<• páreo — l" - Jacuhi, 2o -— Ilesperia. 3° — Riaclião.
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4° páreo lo — Maio. 2o — Sorpressiva. 3o páreo — Io — Cordon Ròuge. 2o — Urutu.

5o páreo Io Rosacea. 2o — Energeina. 4o náreo — Io — Guriri. 2o — Estrilo.

6o páreo — Io — Mistral. 2o — Santorin. 5o páreo — 1° — Nativo. 2o — Grpggy
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7» páreo — 1° — T.scudo. 2o — Esquadra

ESPORTE ILUSTRADO

6o páreo — Dádiva tornou a ganhar
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CAPA c CONTRA-CAPA
equipe do Botafogo,
campeã carioca de 1946.

A
vice-

Pagina 2 — No disco de chegada
— Os finais dos parcos no
Hipódromo da Gávea, nas cor-
ridas de sábado c domingo.

Pagina
a
C
apresenta

Esporte Ilustrado
Capa c Contra-

— Levy Kleiman laia
lira-

ao

Capa — Levy Kleiman I
aos desportistas de lodo o B
sil — e Aqui se responde
leitor

Paginas 4, 5 ,6 e 7 — Botafogo,
vice-campeão de 1040 — Dela-
lhes da campanha do grêmio
alvi-negro. Resultados dos jo-
gos, rendas, jogadores que par-
ticiparam da temporada, e a
colocação elo clube, rodada
por rodada. — Escreveu Levy
Kleiman, e fotografou New-
ton Viana.

Paginas 8 c 9 — Diário da í'ida
Esportiva — O elia a dia de>s

* esportes, contado pelo 
"repor-

ter sete dias", Yvel Namiekl, e
o 5.° Concurso ela Capa.

Paginas 10 e 11 — Flagrantes
elo 1.° concurso infanto-juvenil
ele natação de 1946.

Pagina 12 — Placard Futebolístico
com os resultados dos jogos
no Rio, nos Estados, e no
exterior e Coluna Livre, apre-
sentando um comentário ele
Luiz Mendes.

Pagina 13 — Esporte Mundial com
fatos e fotos elo esporte no
exterior: Estados Unidos —-
Portugal e Argentina.

Paginas 14 e 15 — Esportes dife-
rentes com Alan Ford no sul-
americano ele natação — Es-
porte e Saúde (Os seus pulmões
funcionam bem ?) — Basket-
bali, por Saldanha Marinho—
Enceslando, i or Tãozinho —
e de Binóculo em Punho, por
Galhardo Guayanaz.

Pagina 16 — Olympic s escreveu:
A Resenha do Ano Esportivo
de 1946 dos Paulistas.

Pagina 17—Bolas na trave apre-
sentando: 0 Apito N. 1, é per-
seguido — Um jreguês exigente
— Esgrima, Esporte Elegante e
—Os Cracks vistos pelos I. dores:
Oberdan, arqueiro do Palmei-
ras, num trabalho do leitor
Aristides Oshrin.

Pagina 18 — Esporte Ilustrado
nos Estados — Um depoimento
valioso para a história do fute-
boi mineiro — Escreveu Ca-
nôr Simões Coelho.

Pagina 19 — Brasil Futebolístico
com fotografias de quadros e
todos os recantos elo território
nacional: Tamandaré F. C,
de Santa Catarina— Indepen-
dente, de Pernambuco — Bangú
do Espirito Santo — e Sele-
cionado de Pedra Azul, Minas

ÍTW' CAPA e CONTRA-CAPA
O quadro do Botafogo de Fute-
boi e Regatas, vice-campeão cano-
ca ele 194(>: Ivan, Negrinhão, Ju-
venal, Gerson, Osvaldo e Bela-
cosa, cm pé — Nilo, Tovar,
Heleno, Geninho, e Braguinha,
ajoelhados. Nas paginas 4, õ
e 6, Levy Kleiman retrata a cam-
panha do alvi-negro na luta pelo
titulo de 1946.
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// Conjederação Brasileira de Desportos leve a oportunidade de rett-
nir a crônica desportiva e comunicou que levará a ejeilo este ano o se-
guinle programa.

Promoverá a 26 de janeiro cm Inlerlagos o 7." campeonato brasileiro
de molociclismo. A seguir cm fevereiro participará do campeonato sul-
americano de lenis de mesa em Jlar-del-Plala (Republica Argentina)
e promoverá o campeonato brasileiro injanh-juvenil de na/ação, em São
Paulo. Depois, em março, fazer-se-á representar no sul-americano de
nalação em Buenos-Aircs e promoverá aqui as "finais" do campeonato
brasileiro de Jutcboí entre paulistas e cariocas e lambem a disputa da"Copa Rio Branco" com os uruguaios. Em abril leremos alem do segundo
jogo da "Rio Branco", no dia 2, a disputa do campeonato sul-americano
de atletismo aqui no Rio, na segunda quinzena. A seguir, a C. B. D.
promoverá em épocas ainda não fixadas os campeonatos brasileiros de
lenis c de volley-ball c cnlender-se-á com a Associação Uruguaia sobre o
sul-americano de remo, que deverá ser realizado em Montevidéu no arroto
Melila. Em síntese, até agora, a C. B. D. tem pela jrente para V)47
nada menos de quatro campeonatos sul-americanos, cinco nacionais e
uma "Copa"

Como se verifica o plano de ação é extenso, principalmente no que
diz respeito ao intercâmbio com outros países. Este contado intimo com
desportistas de outros centros é que poderá proporcionar aos nossos atletas
o que lhes tem faltado, justamente por causa dessa falia de confronto, a
classe internacional. Uma rápida revista nas futuras competições inler-
nacionais de que o Brasil participará, e verificaremos que se poderá obter
sucesso principalmente nos esportes amadoristas. No lenis de mesa,
por exemplo os nossos azes verificarão pela primeira vez a força do esporte
da bolinha branca do Brasil ante as representações do Uruguai, Argen-
tina, e Chile. Na nalação e no atletismo espera-se ótimos resultados, assim
como no remo. Quanto ao futebol não desejamos fazer prognósticos, por-
que no futebol tudo pode acontecer. Não lia lógica!

Lp * llusha

Propriedade da COMPANHIA
EDITORA AMERICANA. Dire-
tor-Presidente: Gratuliano Bri-
to. Diretor-Secretário: R. Ma-
galhães Júnior. Endereço: Rua
Visconde de Maranguape, 15 —
Rio de Janeiro — Brasil. Tele-
fones — Direção : 22-2622; Secretaria : 22-4447; Administração :
22-2550; Publicidade: 22-9570; Portaria: 22-5602. Endereço tele-
gráfico : "Revista". Número avulso no Distrito Federal Cr $
1,00; Cr $ 1,50 no Interior. Número atrazado Cr § 2,00. As-
sinaturas — Porte simples para o Brasil e as três Amé-
ricas: Ano, Cr $ 70,00; Semestre, Cr § 35,00. Sob registro:
Ano, Cr $ 90,00; Semestre, Cr % 45,00. Estrangeiro : Ano, Cr % 160,00;
Semestre, Cr % 80,00. Distribuição em São Paulo : Rua Capitão Sa-
lomão, 67. Telefone, 4-1569. Agentes em todas as capitais e prin-
cipais cidades do Brasil. Representantes: ESTADOS UNrDOS DA
AMÉRICA DO NORTE, Aguiar Mendonça, 19 West 44th Street. New
York City N. Y. Em Portugal : Helena A. Lima, Av. Fontes Pe-
reira de Melo, 34, 2 St. Lisboa; África ORIENTAL PORTUGUESA,
D. Spanos, Caixa Postal 434, Lourenço Marques; URUGUAI,
Moratorio & Cia., Constituyente, 1746, Montevidéu ; na ARGEN-

TINA, "Inter-prensa", Florida, 229, Buenos Aires
Toda correspondência deve ser enviada ao Diretor-Presidente.

responde,
Wav LEITOR
Nasrala Siufi — {Campo

Grande — Jíalo Grosso) — Os
versos sobre os jogadores do Flu-
minense que levantaram o titulo
de super-campeões de 194() estão
interessantes e serão publicados
no Esporte Ilustrado.

Míriam Moraes — (Rio) —
A sua pergunta sobre a colocação
oficial dos concurrentes no cam-
peonato carioca de 1946, levou-
nos a uma consulta ao Departa-
mento Profissional da Federação
Metropolitana de Futebol. O
sr. Carlos Peixoto, chefe dessa
seção da entidade controladora
do futebol carioca informou-nos
ejuc o Fluminense foi proclamado
campeão, e quanto aos demais
participantes do super-campeo-
nato foi esta a colocação final:
2.1° — Botafogo. 3." — Flamengo.
4." — America. Assim, a colo-
cação dos demais clubes ficou
sendo esta: 5." — Vasco. 6." —
São Cristóvão. 7." — Canto do
Rio. 8." — Bangú. 9.» — Madu-
reira. 10." — Bonsucesso. O
titulo de vice-campeão é dado
pela crônica, porque oficialmente
só 6 proclamado o campeão.

Lucilo de Oliveira — (Carua-
rú — .11 inas) — A fotografia elo
quadro do Independente está
estampada na pagina 19.

Abtonio Mendes da Silva
(Paraíso polis) — A fotografia
da equipe do E. C. São José
será publicada cm brasil fute-
BOLISTICO.

Pedro Cores — (Araraquara—
São t)aii(o) — Brevemente ateu-
deremos ao seu pedido, publi-
cando em outro local do Es-
porte Ilustrado, eis resultados
dos jogos entre America x Bo-
tafogo desde quando estes clubes
se defrontam.

João Maurício — (Natal -—
Rio Grande do Norte)—As cari-
caturas enviadas pelos leitores
não são publicadas na Capa e na
Contra-capa. Quem foi que lhe
contou isto? O seu trabalho sobre
o zagueiro Norival será publicado
na pagina ele "Bolas na Trave",
se for aprovado pelo chefe da seção
artística, o desenhista Alberto
Lima.

Levi Mui.ford Chresten/.en
(Curitiba — Paraná) — A publi-
cação dos seus trabalhos estão
na dependência de aprovação.
Leia a resposta a João Maurício.
Os fatos dos campeonatos cario-
cas do passado serão futuramente
recordados numa seção especial.
Tudo está elependendo de um
material histórico que nos foi
prometido por um leitor.

Nino Guimarães (Salvador—
Baia) — Muito interessante o
numero de "Radio Esportes" que
teve a gentilesa ele nos enviar.
Leia a circular publicada no n.
441, pagina 15.

L. K.
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/9 ^,7/7///^ ^ Botaloao aue iniciou o campeonato carioca e que leve de ser rejormado para então iniciar a sensacional arrancada. Eis a equipe do ahu-
"SôdafuattiZ 

ZaparZãry, Gerson, Olaria, Talar, Thn Pardal'l.a;, Lusitana Spinclli, N^rMão c Nda. Um apena ãry, Gerson,
Tovar, Ivan, Negrinhão e Nilo,

BOTAFOGO, VICE-CAMPEAO DE 1946
A componho do grêmio alxi-negro na última temporada do futebol carioca — Dados estatísticos
completos sobre os jogadores, os goals, vitórias, empates, derrotas, rendas, e colocações do Bota-

fogo na disputa do título máximo. '$$ÊÊÊÈÉÊÊÊÈ

Escreveu LEVY KLEIMAN Fotografou NEWTON VIANA

' '.'.-'..li m

A grande tragédia do Botafogo nos últimos anos tem sido pos-
suir uma bôa equipe que cumpre excelentes c.impanhas, e que no mo-
mento decisivo perde os titulos.

Este ano por exemplo o grêmio alvi-negro logrou armar no returno
do campeonato um excelente esquadrão, tanto assim que foi o clube
que menor numero de pontos perdeu na etapa final do certame: 3.
Este fator permitiu ao Botafogo finalisar o certame empatado no pn-
meiro posto com o America, Flamengo e Fluminense. A solidez de
sua defesa no campeonato, apenas 25 goals em 18 jogos, tendo sido

por isto mesmo a retaguarda menos vasada, foi a melhor arma com que
se apresentou no super-campeonato. Esta característica do quadro de
General Severiano revelava a predominância da defesa sobre o ataque.
A fraqueza da ofensiva que nos 6 prelios do certame decisivo logrou
apenas 7 tentos, constitue a explicação do ponto nevrálgico do con-
junto. Aliás a linha do Botafogo foi a menos positiva do super.

Interessante será destacar que nos dois confrontos do campeonato,
o Botafogo conseguiu derrotar o Fluminense, no turno por 3 a 2, e
no returno por 4 a 2. Como seria possível elucidar os 3 a 1, e 1 a 0,
do tricolor sobre o alvi-negro no super? Achamos que a resposta está

justamente no fortalecimento do poder defensivo do Fluminense, com
a barreira formada pela linha media Pascoal, Telesca e Bigode, cons-

ESPORTE ILUSTRADO

tituida justamente na partida seguinte ao revés de 4 a 2 imposto pelo
Botafogo. Um exame na linha do Botafogo que atuou no super-cam-
peonato e chegaremos a conclusão que Heleno constituiu o único ele
mento positivo, porque 6 dos 7 goals da ofensiva alvi-negra foram
assinalados pelo irriquieto centro-avante. Os extremas Nilo e Bragui-
nha, os pontos mais fracos, justamente porque a marcação foi mais
eficiente, e estes jogadores são elementos que assinalam os goals de
arrancada, e isto se dá quando a vigilância é afrouxada. Os meias
Geninho e Tovar atuaram recuados, o que permitiu o mais severo
controle sobre os pontas, e a armação das defesas contrarias dada a
lentidão das tramas provocadas por esses elementos de ligação.

Ora o titulo foi decidido no ultimo prelio do super-campeonato.
O Fluminense a frente do certame, a 1 ponto do Botafogo. Um enpate
seria o titulo para o tricolor. O goal de Ademir apenas consolidou o
triunfo do Fluminense. O placar cie 0x0, também daria o cétro ao gre-
mio das Laranjeiras. A linha do Botafogo não marcou goals, e a defesa
que foi perfeita na sua marcação sobre a ofensiva tricolor, descuidou-se
um instante e nesta oportunidade Ademir conquistou o "super-goal".
Agora, admitamos que a vigilância tivesse sido cem por cento perfeita.
O prelio teria terminado 0x0. O Fluminense teria sido o campeão.
Tecemos estas considerações apenas para apresentar um panorama

m-



real da equipe boíafoguense, que cumpriu excepcional atuação graças
a direção de Maríim Silveira, e a prcstimosa colaboração de João Vnz,

aue 
conseguiu os excelentes reforços que vieram fortalecer a retaguarda

o Botafogo, a melhor de 1946.

OS ARTILHEIROS DO BOTAFOGO

O grêmio alvi-negro assinalou na campanha pelo titulo 62 goals,
sendo 55 no campeonato (3.° lugar), e 7 no super-campeonato (4."
lugar), assim distribuídos: 1.° — Heleno, 23 (17 do campeonato e 6
no super). 2.° — Nilo e Braguinha, 11 — no campeonato. 3." — Ge-
ninho, 9 (8 no campeonato, e 1 no super). 4." — Isallino e Valsechi,
3 — no campeonato. 5.° — Tovar, 2 no campeonato.

OS ARQUEIROS

A defesa mais segura na luta pelo cétro foi vasada 30 vezes em
24 pelejas, sendo 25 no campeonato, e 5 no super. Ar.v foi superado
15 vezes, em 10 jogos do campeonato, e Osvaldo lambem foi batido
igual numero de vezes, sendo 10 em 8 jogos do campeonato, e 5 em
6 pelejas do super.

24 JOGADORES NA CAMPANHA

O Botafogo utilisou na luta pelo campeonato nada menos que
dois times, e mais 2 jogadores, nas 24 pelejas. Tovar foi o único ele-
mento que participou das 24 partidas. Em seguida vem Gerson, 23
jogos. Depois Heleno, 22. 4." lugar, Braguinha, 21 . 6." — Geninho
e Nilo, 20. 6.° — Ivan, 17. 7.° — Negrinhao, 16. 8.° — Juvenal, 15.
9." — Osvaldo e Belacosa, 14 . 10." — Ary, 10. 11." — Nilton. 9. 12."—
Sarno, 8. 13.^ — Waldemar, 7. 14." — Cid, 4. 15." — Spinelli, Tim,
Valsechi, Lusitano, Isallino, 3. 16." — Franquito, 2. 17." — Papelti,
Otávio e Pardal. 1.

A CAMPANHA DO VICE-CAMPEÃO DE 46

O Botafogo nas 24 pelejas da campanha de 1946, logrou obter
15 vitorias, empatou 4 vezes, e perdeu em 5 oportunidades.

No turno o grêmio alvi-negro triunfou 11 vezes, empatou, 4, e
perdeu 3. sendo que no super-campeonato conquistou 4 vitorias, e foi
superado em duas oportunidades.

Nos 9 encontros em que tinha mando de campo, o Botafogo foi
derrotado 2 vezes em General Sevcriano, logo na primeira rodada ante
o Vasco por 3 a 0 e depois naquela acidentada partida do returno frente
ao Flamengo, por 3 a 2. Empatou ali com o São Cristóvão, por 2 pon-
tos, e obteve 6 vitorias. Em gramados adversários perdeu apenas 1
vez no campeonato, para o America por 3 a 0, na ultima peleja do
turno, no campo do São Cristóvão. Nos campos contrários, empatou
3 vezes, e obteve 5 triunfos.

Derrotou 2 vezes o Fluminense no campeonato, e foi superado
pelo tricolor nas duas oportunidades do super-campeonato. Os únicos
quadros que não conseguiu derrotar foram os do Vasco (perdeu no

' A.p ******* -> " t3Ê': # fcsMH

'lovar, o craefe amador do alvi-negro, que participou de todos os 24 jogos
da campanha, e que encerrou este ano a sua carreira de jogador.

turno e empatou no returno) e do Flamengo (empatou no turno e per-
deu no returno).

16 escores diferentes assinalou o Botafogo nas 24 pelejas: 10 em
suas 15 vitorias (1x0, 3 vezes — 2x0, 2 vezes — 2x1 — 3x1 , 2 vezes
— 3x2 — 4x1 — 4x2 — 6x1 — 7x1, 2 vezes — e 10x0) 2 nos 4 empa-
tes (lxl, 2 vezes — e 2x2, 2 vezes) e 4 nas 5 derrotas (1x0, — 3x0,
2 vezes — 5x1 — e 5x2.)

VITORIAS: 15.
CAMPEONATO: 11.
TURNO: 4.

Botafogo 1 x Bonsucesso 0
Botafogo 3 x Fluminense 2j;
Botafogo 2 x Canto do Rio 0 — No campo do Canto do Rio.
Botafogo 7 x Bangú 1 — No campo do Botafogo.

NO RETURNO: 7.
Botafogo 10 x Bonsucesso 0 — No campo do Botafogo.
Butalogo 7 x Madureira 1 — No campo cio Botafogo.
Botafogo 4 x Fluminense 2 — No campo do Fluminense.
Botafogo 6 x Canto do Rio 1 — No campo do Botafogo.
Botafogo 3 x Bang^ú 1 — No campo do São Cristóvão.
Botafogo 4 x São Cristóvão 1 — No campo do São Cristóvão.
Botafogo 3 x America 1 — No campo do Botafogo.

NO SUPER-CAMPEONATO: 4.
NO TURNO: 2.

...

No campo do Bonsucesso.
No campo do Botafogo. ;•;' j/Á

-No campo do Fluminense.
No campo do Vasco.

No campo do Flamengo.
No campo do Vasco.

Botafogo 1 x America 0-
Botafogo 1 x Flamengo 0

NO RETURNO: 2.
Botafogo 2 x America 0 —
Botafogo 2 x Flamengo 1

EMPATES: 4
NO CAMPEONATO: 4.
NO TURNO: 3.

Botafogo 1 x Madureira 1 — No campo do Madureira.
Botafogo 2 x Flamengo 2 — No campo do Flamengo.
Botafogo 2 x São Cristóvão 2 — No campo do Botafogo.

NO RETURNO: 1

J

Marfim Silveira, antigo crack do Bolajogo, que dirigindo o time levou-o a
conqvista de tão bela colocação. .

Botafogo 1 x Vasco 1 -
DERROTAS: 5.
NO CAMPEONATO: 3.
NO TURNO: — 2.

Vasco 3 x Botafogo 0 —
America 3 x Botafogo 0

No campo do Vasco.

No campo do Botafogo.
-No campo do São Cristóvão.

Continua na pág. $

5 ESPORTE ILUSTRADO
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^ ojensim que marcou 56 dos 62 goaU da campanha do Bolafogo. cm 46! Nilo, Tovar, Heleno Geninlw c Braguinha,

¦¦¦.:: ífei;: AS RENDAS DOS JOGOS
0 BOTAFOGO

JOGO ' CAMPO

CAMPEONATO

TURNO:

Botafogox Vasco Bolafogo
BotafogoxBonsucesso Bonsucesso
BotafogoxMádureira Madureira.
Botafogox Fluminense. Botafogo
Botafogox Canto do Rio Canto tio Rio
Botafogox Ba ngú Botafogo
BotafogoxFlamengo Flamengo
BoíafogoxSão Cristóvão Botafogo
BotafogoxAmerica São Cristóvão

RENDA

Total do turno.

RETURNO

Botafogox Vasco Vasco
BotafogoxBonsucesso Botafogo
BotafogoxMádureira Botafogo
BotafogoxFluminense Fluminense
BotafogoxCanto do Rio Botafogo
BotafogoxBangú São Cristóvão
BotafogoxFlamengo Botafogo
BotafogoxSão Cristóvão São Cristóvão
BotafogoxAmerica Botafogo

Total do returno.

171.7;*);'), 00
27.õ%, 00
37.400,00

187.689,00
56.654,00
20.754,00

244. 713,00
47.457,00
74.772,00

868.790,00

117.827,00
14.052,00
21.358,00

110.722,00
30.134,00
24.899,00

214.840,00
28.592,00

133.357,00

695.781,00

Total do campeonato  1 . 564.571,00

SUPER-CAMPEONATO

TURNO

BotafogoxAmerica  Fluminense
BotafogoxFlamengo  Vasco
BotafogoxFluminense...  Vasco

Total do turno.

RETURNO

BotafogoxAmerica  Flamengo
BotafogoxFlamengo  Vasco
BotafogoxFluminense  Vasco

Osvaldo, o "senlinela" do Bola Jogo, Jol um dos baluarte na dejesa
abi-negra.

Total do returno

Total do super-campeonato.

128.525,00
143.995,00
234.635,00

507.155,00

25.350,00
51.230,00

335.995,00

412.575,00

919.730,00

Total geral  2.484.301,00

ESPORTE ILUSTRADO
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Alguns elementos que formaram na defesa mais segura de 1946: — Juvenal, Gerson, Ary, Belacosa, Waldemar c Nillon.

Colocações do Botafogo no campeonato
TURNO

1." rodada — I " — Fluminense e Flamengo, 0. Canto do Rio, 0
2." — São Cristóvão e Maclureira, 1 . 3." — Botafogo, Bangú e America, 2.

2." rodada — 1.° — Flamengo e Fluminense, 0. 2.° — Botafogo,
Vasco, São Cristóvão, America, Bangú e Canto do Rio, 2.

3.a rodada — 1.° — Flamengo e Fluminense, 0. 2." — America
c Canto do Rio, 2. 3.° — Botafogo, 3.

3." rodada — 1.° — Flamengo e Fluminense, 0. 2." — America
e Canto do Rio, 2. 3." — Botafogo, 5.

4.a rodada — 1." — Flamengo, 0. 2." — Fluminense, 2. 3." —
Botafogo, 3.

5." rodada— 1." — Flamengo, 0. 2." — Fluminense, 2. 5." —
Botafogo, 3.

6." rodada—1.° — Flamengo, 0. 2.° — Fluminense, 2. 3." —
Botafogo, 5.

7.a rodada — 1." — Flamengo, 2. 2." — Botafogo, c Fluminense, 4
8.° rodada — 1." — Flamengo, 2.° 2." — Fluminense, 4. 3." —

Botafogo, 5.
9." rodada — 1." — Flamengo, 2. 2." — Fluminense c América,

6. 3." — Botafogo, 7.

RETURNO

l.° rodada — 1.° Flamengo, 2." 2." Fluminense e Ame-
rica, 6. 3.° — Botafogo, S.

2." rodada — 1.°— Flamengo, 2. 2. — America e Fluminense, 6.
5." — Botafogo, 8 .

3." rodada— 1.° — Flamengo, 4. 2." America e Fluminense, 6.
5." — Botafogo, 8.

4." rodada — 1." America e Flamengo, b. 2." — Botafogo c
Fluminense, S.

5." rodada- 1." —America, 6. 2." --- Botafogo. Flamengo e
Fluminense, 8.

6." rodada— 1." — America. 6. 2." — Botafogo, Flamengo, c
Fluminense. 8.

7." rodada — 1.° — America, Flamengo, c Fluminense, 8. 2."
Botafogo, 10.

8." rodada — 1." — America e Flamengo, 8. 2." Botafogo c
Fluminense, 10.

9.° rodada— 1." — Botafogo, Flamengo, America c Fluminense.
10.

Situações do Botafogo no super-campeon to
TURNO

1." rodada -
2.a rodada
3,a rodada

1.°— Botafogo, 0. 2." — Flamengo e Fluminense, I
1.° — Botafogo, 0. 2." — Fluminense, 1 .

- 1." — Fluminense, 1. 2.° — Botafogo, 2.

RETURNO
1.° rodada
2.'1 rodada
3.a rodada

Fluminense. I . 2. Botf uoeo,
r- 1." — Fluminense. I 2." - Botafogo.

- 1." —• Fluminense. 1. 2.° Botafogo, 4

%

Botafogo vice-campeão de 1946
Continuação da páq.

NO RETURNO: 1
Flamengo 5 x Botafogo 2 — No campo do Botafogo.

NO SUPFR-CAMPEONATO: 2

NO TURNO: 1.

Fluminense x Botafogo No campo do Vasco.

NO RETURNO: 1.

Fluminense x Botafogo 0 — No campo do Vasco

ESPORTE JUTSIRA?)®
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DOMINGO — »ia 2»

O Flamengo sagrou-se bi-campeão carioca da categoria deJuv^iis.

. De Filadélfia, Estados Umdo.s, informaram que o manager

Jack Kearns que levou Jack Dempsey a posse da coroa de campeão

inundado b« hâ cerca de . anos dedarou ,ue «-on^o meU»

lutador branco desde Gene Tunney. prevendo que Joe Max m um ua

ano de Clèveland, Berá o campeão mundial e "no meu entender, Ma-

Íé que melhores disposições reúne para conseguir o campeonato

££.*«¦ Sapo» de Gene Tunney e acredito com -"J^"'

derrotar Joe Louis". Quanta inocência, comentou o Pinga-Fogo ,

nanny de beiiar a lona no primeiro segundo da luta.
Vl 

Na Piei do Guanabara, o nadado,- Ricardo Esberard Capanerna

do Tiiuca conseguiu quebrar o recorde dos 200 metros, nado de costas,

dantes, assinando1 o .empo de 2'44"9. banxaido em 3 segundo* e

l décimo a marca pertencente ao campeonissnno Paulo Fonseca e

SÍÜaDe 
Buenos Aires chega a notícia de que a diretoria do Independientc

foi autorizada a dispender até 900.000 pesos para adquirir jogadores para

reforçar seu quadro de profissionais. E' muito peso para o time ficar
"independente" das derrotas, exclamou José Lins do Rego, nem sempre

o dinheiro dá felicidade 1
Estourou a grande novidade da semana : Flavio Costa estava com-

prometido em dirigir o quadro do Vasco, a partir de abril, quando ter-

minará o seu contrato com o Flamengo. Receberá 300 mil cruzeiros de

luvas por 3 anos, sendo 150 mil cruzeiros por ocasião do início do seu

trabalho. O ordenado será de 5 mil cruzeiros mensais.
Chegou do Chile, Rogério Coutlnho, delegado técnico da Con-

federação Brasileira de pugilismo no Sul-Americano de Box. em San-

tiago, e declarou que no próximo Congresso a realizar-se em 1947. no

Rio o Brasil proporá a alteração de 3 para 5 rounds, nas lutas conti-

nentais de amadores.

SEGUNDA-FEIRA — Dia 30

O Vasco da Gama sagrou-se campeão carioca de basket-ball. ao

derrotar o América. Foi uma grande partida, a mais sensacional do cer-

tame cestobolístico de 1946. e decidida por uma "cesta", pois o grêmio

cruzmaltino conseguiu superar o "five" rubro por 54 a 52, conquistando

assim o seu primeiro titulo máximo do basket carioca. A renda do

prélio assinalou o record de arrecadação nos últimos anos nesta moda-

lidade : Cr$ 9.560,00. Afim de que se possa avaliar a movimentação

da peleja, aqui está a marcha do placard. .,„-'«
Io tempo : Vasco 2 a 0 - 3 a 0 - 3 a 2 - 5 a 2 - 5 a 5. America 7 a 5

3a5 — 8a 7. Vasco 9 a 8. Empate 9 a 9. Vasco 11 a 9 — 13 a 9
13 a 11 - 14 o 11 — 14 a 13 — 16 a 13 — 16 a 15. América 17 a 18
Vasco 18 a 17 - 20 a 17 - 20 a 19 - 22 a 19 - 22 a 21 - 24 a 21 - 24 a

23. América 25 a 24. Vasco 26 a 25 - 27 a 25. Final do tempo : Vasco

27 a 25
2o Tempo : Vasco 29 a 25 - 29 a 27 - 31 a 37 - 33 a 27 - 33 a 29

34 a 29 - 36 a 29 - 37 a 29 - 37 a 30 - 39 a 30 — 40 a 30 — 40 a

32 - 40 a 34 — 40 a 35 — 42 a 35 — 42 a 36 - 43 a 36 — 43 a 38
45 a 38 - 46 a 38 - 46 a 40 - 48 a 40 - 48 a 42 - 48 a 44 — 50 a

44 - 50 a 46 — 50 a 48 — 51 a 49 — 52 a 49 — 52 a 50 — 54 a 50 e 54

a 52. Final : Vasco 54 a 52.

OS TEAMS E MARCADORES - Foram estes os teams c marcadores :

Vasco - Adilio (4) e Nilson (5) - Cleto (6) — Raimundo (10) e

Alfredo (27) — Donato e Edmo (2) — 54.
América — Rui (21) e Hélio (5) — Abraão (2) — Passarinho (7) e

Marinho (9) — Barcelos (2) e Rubens. Marinho e Raimundo sairam

com quatro faltas.
Anuncia-se que o médio Laxixa. do Flamengo, em visita a

Porto Alegre, eslá em entendimentos com o Cruzeiro e o Força e Luz

para retornar ao futebol gaúcho.
. O campeonato sul-americano de natação será disputado cm Buenos
Aires, de 1 a 9 de março, na piscina do Club Universitário.

Continua o "impasse" entre o São Paulo F.C. e o centro-avante
Leonidas. O "Diamante Negro" quer 70 mil cruzeiros de luvas por mais
uma temporada, porém o tricolor bandeirante deseja respeitar o con-
vênio firmado entre os clubes de pagar o máximo de 36 mil cruzeiros
por um ano. Acredita-se que a situação não possa ser solucionada, e
parece que o 'homem de borracha" retomará ao futebol carioca, talvez
para o Flamengo, já que o Fluminense desmentiu qualquer interesse
sobre a sua figura.

TERÇA-FEIRA — Dia 31

Flavio Cosia, que irá dirigir este ano o Vasco da Gama, numa caricatura
do leitor Norberto Vale, de Recije, Pernambuco.

Último dia do ano esportivo. Balanço no "stock". O "Expresso" do
Vasco que levantou o titulo de 45 descarrilou. O time de reservas cruz-
maltino, o "expressinho", conquistou os torneios Relâmpago e Muni-
cipal. O time efetivo do Vasco somente alcançou o 5o lugar. O paredro
que conseguiu maior "cartaz" foi Hilton Santos do Flamengo, eleito
presidente do clube e incluído no C.N.D. Ameaçou retirar o rubro-
negro do campeonato, eliminar juizes, derrubou tribunais, retirou o
time de campo e acabou sendo derrotado nas eleições do seu clube.
Morreu no interior de São Paulo, o famoso goleiro Jaguaré. As mais
sensacionais transferências do ano foram as de Ademir, do Vasco,
para o Fluminense e de Danilo, do América para o Vasco, após espeta-
cular leilão.

Faleceu o conhecido zagueiro Juvenal, que pertenceu ao Corin-
tians e ao América.

O zagueiro Rafanelli participará do Torneio do Atlântico, inte-
grando o time do Vasco nos jogos que serão realizados em Montevidéu.

O Fluminense não está interessado no retorno do centro-médio
Rui, do São Paulo, às suas fileiras.

ESPORTE ILUSTRADO
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QUARTA-EEIRA Dia 1 de janeiro de 1947.

Começa o ano novo. Uma temporada que promete sensação no ter-
reno esportivo.

Revela-se entendimentos diretos entre o Botafogo e o técnico
uruguaio Ondino Vieira, que abandonou após o torneio Municipal as
suas funções entre as "quatro linhas" do campo para tornar-se comen-
tador esportivo numa emissora carioca.

Os jogadores Biguá e Vevé, do Flamengo, foram a São Paulo en-
trar em negociações para ingressar no Corintians.

Sob os auspícios da França, da Polônia e da Seheeoslovaquia,
será fundada a Federação Mundial de Vôlei. Foi solicitado o apoio da
Confederação Brasileira de Desportos.

QUINTA-FEIRA Dia 2.

Em Barcelona o selecionado espanhol foi denotado pelo San Lo-
renz por 7 a 5. O campeão argentino reabilitou-se, assim, da derrota
ante o Real Madrid.

Após os acordos para que Orsini Coriolano fosse o único cândida-
to nas novas eleições presidenciais do Flamengo, o sr. Pedro Ramos
Nogueira lançou novamente o nome de Hilton Santos, à reeleição.Os russos ampliarão em 47 o intercâmbio desportivo com o resto
do mundo, em face da filiação da U.R.S.S. à Federação Internacional
de Foot-Ball Association.

SEXTA-FEIRA Dia 3

O médio Grande, que teve destacada atuação no Canto do Rio, trei-
nou no Fluminense. Agradou e deverá ser contratado.

— O Fluminense arrecadou liquido em 1946 com o seu departamento
de profissionais . CrS 2.074.867,10, e teve uma despesa de Cr? 1.885.000,00.
Houve, portanto, um saldo de CrS 199.867,10 e mais o titulo de super-

¦n.campeão. vl^,
Fala-se c:ue o meia direita Zizinho, do Flamengo estaria disposto

a acompanhar o técnico Flavio Costa, transferindo-se também para o
Vasco.

O prélio de basquete, entre Fluminense e Botafogo, decisivo
pelo título de \ ice-campeão, finalizou com o triunfo do alvi-negro por57 x 55, na prorrogação, de vez que o tempo regulamentar terminou
51x51. Assim o Botafogo após ter sido o tetra-campeão. logrou o
vice-campeonato de 46.

Nas eleições do Flamengo, Hilton Santos voltou a ser derrotado
por Orsini Coriolano por 276 contra 175 votos. O chefe do "Dragão Ne-
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Ondino Viera, que está em entendimentos para orientar o lime do Bota-
fogo, numa excelente charge do ,eitor Norberto Vale.

gro", Moreira Leite, após a eleição comentou : Depois deste "banho"
por 101 votos de diferença quero ver qual é o novo choro do Hilton.

** SÁBADO — Dia 4

Joe Louis enfrentará em junho próximo, em New York o cam-
peão inglês Bruce Woodcock.

O Fluminense jogará em Curitiba nos dias 23 e 26. contra o
Atlético e o Curitiba.

O São Cristóvão e o Botafogo foram convidados para uma tem-
porada em Pernambuco.

No último jogo do campeão carioca de basket, o Aliados derrotou
o Riachuelo por 45 a 38 na prorrogação, de vez que o tempo regu-
lamentar acusou um empate de 35 a 35.

O sr. Ademar Bebiano renunciou definitivamente a presidênciado Botafogo, assim como o vice-presidente Carlos Saboia. O nome In-
dicado para dirigir os destinos do alvi-negro é o de Osvaldo Costa,
antigo associado do clube.

O mau tempo impediu a realização do jogo entre o Fluminense,
campeão de 46, e o selecionado da cidade. O prélio foi adiado paraa noite de quarta-feira, dia 8.

Na capital bandeirante estreou o Boca Juniors vencendo o São
Paulo por 1 a 0.

1
YVEL NAMIELK — o repórter sete dias.

ESPORTE ILUSTRADO
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Na piscina do Guanabara teve
lugar domingo o Io concurso de
1947, ou seja a 9a competição ofi-
ciai da Federação Metropolitana
de Natação, destinada a classe de
infanto juvenil sob o patrocínio
do América. O concurso finalisou
com a vitória do Icaraí por 205
pontos. Em 2o lugar, Tijuca,' 166
pontos. 3o Fluminense, 122. 4o
América, 105. 5o Vasco, 84. 6o San-
ta Teresa, 35. 7° Guanabara, 31.

;8° Botafogo 19. 9o Gragoatá, 7.
Foram superados 2 recordes cario-
cas da classe. Marlene Damiani
Pinto, do Icaraí, assinalou nos 100
metros, meninas juvenis, nado li-
vre, 1'16"5 e Ricardo Esberard Ca-
ipanema, do Tijuca, marcou nos 100
metros, aspirantes, nado de cos-
tas, 1"14"8.

1) Delcio Ferreira dos Santos,
Vencedor da prova de honra, Amé-
rica Football Club, para infantis,
50 metros, nado de peito, com o
tempo de 44"5.
| 2) Um aspecto da assistência na
linha de chegada na primeira
olímpica do Guanabara.
| 3) Ricardo Esberard Capanema,
do Tijuca, novo recordista dos 100
metros, aspirantes, nado de costas,
ao vencer a prova de nado livre.
Atrás do nadador tijucano, o 2o e
3° colocados, respectivamente, Luis
Sodré, do Icaraí, e Yvan Benedito
Kemp, do Vasco.
| 4) À direita, Artur Pinheiro
íjTuco) do Guanabara, e à esquer-
§a Mauro Mazzolli Neto, do Tiju-
H Io e 2o colocados, respectiva-
mente, na prova de Juvenis Se-
riiors, 100 metros, nado de costas.
¦5) Um aspecto do final da 2a pro-
va, 50 metros, petizes, nado de
costas, é vemos ao centro da foto,
Antônio Campos, do Icaraí, vence-
dór da prova, batend
dâ piscina.
¦6) À direita, Ivone Campeio Rocha, do América, e à esquerda,
Maria Stela Saraiva, do<||2a colocadas, na provaiffis petizes, 50 metros,

Icaraí, 1a
de meni-
nado de
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Sábado, dia 4.

EM S. PAULO
Início da temporada do Boca Ju-

niors, vice-campeão da Argentina.
S. PAULO x BOCA JUNIORS
No estádio do Pacaembú.
1° tempo : 0x0.
Final : Boca Juniors, 1 a 0.
Marcador : Boyé.
Juiz : João Etzel, bom.
Renda : Cr S 290.858.00.
Boca Juniors : Vacca, Marante e

Dezorsi; Sosa, Lazatti e Pescia;
Boyé, Carouera, Sarlanga, Vasquez
(Lorenzo) e Pio.

S. Paulo : Gijo, Savério e Ren-
ganeschi; Rui, Bauer e Noronha;
Barrios (Ferrari), leso, André
(Antoninho), Remo (Américo) e
Teixeirinha.

•
Domingo — dia 5.
EM S. CARLOS — S. PAULO
Corintians 7 x Ferroviário 2.

EM S. LUÍS — MARANHÃO.
Santos 3 x Maranhão 0.
Goals de Caxambú, Adelf rides

e Rui.
NO EXTERIOR

NA ESPANHA
Em Bilbao.
San Lorenzo (campeão argenti-

no) 3 x Atlético de Bilbao 3.
NO MÉXICO
Racing, de Buenos Aires, 2 x

Vera Cruz, 2.
NA ARGENTINA
Em Rosário
Nacional, de Montevidéu, 3 x

NeweíTs Old Boys, 2.
EM PORTUGAL
Portugueses 2 x Suíços 2.
Em Lisboa.

Contra a CASPA
QUEDA DOS CABELOS

JUVENTUDE»
ALEXANDRE f^
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A atuação do Brasil no
Sul-Americano de Box

A propósito do Campeonato Sul-
Americano de Box, a Confedera-
ção Brasileira de Pugilismo, deu
as seguintes explicações, em nc/.i
oficial:

Ao finalizar o XX Campeonato
Latino Americano de Box Ama-
dor, realizado em Santiago do
Chile, cumpre-nos esclarecer o
espírito dos desportistas que têm
acompanhado nossa tarefa, em
prol do fiel cumprimento das
nossas atribuições desportivas, o
que de verdade existiu no desen-
rolar das pelejas, tendo em vista
e colocação do Brasil no final
do citado Campeonato.

Logo de inicio — 6 necessário
que se diga — fomos ao Chile,
exclusivamente, a nossa própria
custa e ao auxilio da Federação
Paulista de Pugilismo, vencendo
dificuldades financeiras que pu-
zeram a prova nossa vontade
de realizar e produzir pelos des-
portos nacionais.

Os pugilistas que representaram
nossas cores foram indicados pelo
departamento técnico da Cori-
federação, após as rigorosas"sele-
ções efetuadas nas competições
estaduais, no Torneio Brasil-Ar-

.. \

gentina e no Campeonato Brasi-
leiro deste ano.

Realizado o campeonato vimos
conseguido nosso principal obje-
tivo: mostrar aos chilenos ,argen-
tinos e uruguaios, o valor da
nossa fibra e o ardor que nos em-
polga nos momentos culminantes
do combate. A certeza dessa
nossa satisfação está bem expressa
nas declarações da própria im-
prensa chilena, onde, entre outros,
destacamos os jornais: El Mundo
e Las Noticias Gráficas] acordes
em declarar: chamamos a aten-
ção para os brasileiros porque,
se alguma coisa se salva neste
campeonato, isso se deve á
atuação deles".

Outro teria sido o resultado se
não fossemos prejudicados pelas
decisões injustas dos jurados,
como registam, ainda, os jornais
supra citados, nos quais desta-
camos: "As decisões erradas dos
jurados prejudicaram grande-
mente os brasileiros em favor
de seus adversários". Essas deci-
soes foram repudiadas por todo
o público presente aos espetácu-
los que, de pé, ovacionou o nome
do Brasil, prestando aos brasi-
leiros a melhor das homenagens
que bem valem por verdadeira
consagração. E assim, conforme
o testemunho insuspeito ..desse
mesmo público, da imprensa chi-
lena e ainda, os relatórios envia-
dos por nossos delegados Sr.
Orlan Delia Nina e Rogério Cou-
tinho, o Brasil se viu despojado
das honras de campeão de dois
títulos, pesos media e pesado, e
de quatro vitorias, legitimamente
ganhas, mas que a parcialidade
preconcebida dos jurados trans-
formou em injustas derrotas.

Isso tudo exposto, resta-nos a
certeza dos nossos patrícios terem
cumprido seus deveres, e mesmo
mal colocado o Brasil grangeou
do público e da imprensa do Chile
a admiração e a consagração

tlos"qúe são dignos, pelo que valem
e O respeito que inspiram.

E, longe de desanimar, rece-
bemos a injustiça dos aconteci-
inentos com o espírito de verda-
deíros desportistas e tornamos
essas adversidades como motivo
do estímulo para novas arranca-
(Ias, certos de que, no ano viu
douro, com a realização do XXI

Campeonato Lalino Americano
de Box Amador aqui no nosso
país, saberemos dar ao público
desportivo de todo o Brasil a
satisfação que merece c que tanto
almejam.

Em 31 12 f— 46
Capitão Justino Vieira —
tario.

- (a)
Secre-

CCLUNA LIVRE
ESPORTE ilustrado inicia neste numero a seção intitulada CO-

i una livre", que contará com a colaboração de uma conhecida figura
do meio radiojonico esportivo, Luiz Mendes, que embora ajustado da sua
verdadeira especialidade, está alento a todos os movimentos do esporte
Luiz Mendes já aluou na crônica esportiva do Rio Grande do òul, tanto
na escrita como jatada, e acreditamos que os seus comentário.* nesta revista
agradarão ao publico de Iodos os recantos esportivos do Brasil. Mas a
"coluna é livre", e por isto os conceitos emitidos são de plena respon-
sabilidade do autor. Siqnijicam opinião pessoal, sem nenhuma ligação
com o ponto de vista ojicial do ESPORTE ilustrado, estampado sempre
na pagina >. com o comentário "Levj/ Kleiman fala aos desportistas de
todo o Brasil". Está apretentada a "Coluna Livre" e o seu autor, Luiz
. Mendes

ESPOBTE ILUSTRADO

UM REPARO NECESSÁRIO
Decididamente não é uma polemica que pretendemos iniciar

aqui. Apenas, discordando de alguma considerações tecidas pelos
nossos colegas de 0 Esporte de São Paulo, cumpre-nos fazer um reparo.

Em seu número de 31 de Dezembro último, o órgão especializado
bandeirante, inseriu, em sua página de editoriais, um artigo em que
afirma ser o São Paulo F. C. campeão do Brasil, servindo-se da vito-
ria do campeão paulista sobre o super-campeão carioca, como base

para essa afirmação.
Jamais os esportistas cariocas, que não renegam o valor do tule-

boi paulista mas que se orgulham do valor do associalion guanabarino,
poderiam concordar com tal afirmação, uma vez que ela não tem a
menor razão de ser. O prelio dos campeões realizado no Pacaembú
não pode ser usado como um demonstrativo de superioridade do São
Paulo sobre qualquer quadro do Rio. O fator campo, — isso nós ei.-
íamos cansados de saber — influencia sobremodo na produção de uni
esquadrão. O São Paulo, jogando como local, impulsionado por uma
torcida que vale por um 12." jogador, levava um poderoso handtcap
a seu favor. Si o prelio fosse realisado no Rio, não temos duvidas de

que a coisa seria diferente. . . Si os paulistas contestarem esse argu-
mento, poderemos salientar um exemplo q.ie a eles se prende direta
mente e que, pela saliência da realidade, terá que ficar sem resposta.
Os gaúchos, no recente cerlamen nacional, caíram no Pacaembú por
5x0, diante dos bandeirantes. Uma semana depois, usufruindo apenas
da torcida a seu favor, porque o campo era neutro, — os sulinos der-
rotaram os paulistas por 5x4, num prelio em que foram superiores.
Perderam na prorrogação, é verdade, mas por questão de chance.
O fator campo é importantíssimo, não pode haver duvida. E si o pre-
lio dos campeões era amistoso e si loi realisado no Pacaembú, não
pode, só por ter vencido o encontro, o São Paulo ser considerado cam-
peão do Brasil. Não o poderia, nem mesmo que a sua vitoria houvesse
sido conquistada no Rio, porque ha outros campeões no Brasil, em
Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife que não poderiam
ser esquecidos na hora em que se fizesse uma disputa por um título
desses. A superioridade proclamada do futebol do Rio e de São Paulo
não é suficiente para se menosprezar o valor dos campeões das outras
cidades do país, mesmo porque o association de Minas e Rio Grande
do Sul já nos tem mostrado boa parcela de valor. Ainda ha seis meses
o campeão mineiro, o Atlético, derrotou, em Pacaembú, ao Corintians
por 2x0, quando o vice-campeão paulista dividia as honras da liderança
do campeonato de São Paulo com o atual campeão bandeirante. No
ano passado, quando o Flamengo usava ainda o pomposo titulo de
tri-campeão carioca, o Internacional de Porto Alegre colheu na Gávea
diante do rubro-negro um empate dignificante. E si considerarmos que
tanto o Atlético como o Internacional lutaram contra os fatores campo
e torcida, chegaremos a uma lisonjeira conclusão sobre as suas possi-
bilidades. Esse é um dos pontos que não permitem aos cronistas pau-
listas o uso de "Campeão do Brasil" como titulo para o São Paulo
FBC. E como si tudo isso não bastasse, teríamos ainda um outro argu-
mento: o campeonato brasileiro está para ser decidido em março.
Experem até, senhores da crônica paulista, e então sim, si São Paulo
derrotar o Distrito Federal, nós também daremos á terra de Fernâo
Dias Paes Leme, o título que agora lhe negamos amparados nos nessos
sentimentos imparciais de justiça!

Luiz Mendes

12
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ESTADOS UNIDOS — As lutas dos filmes americanos dão as
vezes a impressão de verdadeiras e eis uma sensacional luta do filme
da Universal "Swell Guy", no qual é focalisada a delinqüência juvenil
numa cidade pequena. Trata-se de uma produção de Mark Hellinger,
que nos apresentou recentemente "Assassinos"
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PORTUGAL — Flagrante do combate em que Guilherme Mar-
tins derrotou o idolo de box português, Beni Levi.
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Alan Ford Sul-americano de
O recordista mundial das 100 metras livres integrará a equipe da 

^^^fe^00 
continentd

- 9 países deverão disputar o campeonato que será realiado em Buenos Aires.

Falando acerca de sua mente viagem por diversos países da Ame-

rir, o no e nte da Federação Argentina de Na ação declarou; Em

;ri94^5Seguro que teremosem Bueons Am» »- brdhanto
i« i\r\,K n* rnmrieonatos sul-americanos ate agora reaiisaaob

Fn P Eu- í i" c» muitas possibilidades de que sejam efetivadas,

conta-se com a participação de 9 paizes no grande certame aquático:

Brasil, Chile, Peru, Equador, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Panamá

clogicamente a Argentina, que é a promotora do campeonato
%sSmUmentcs do si, Negri foram realisados de preferencia

com aoueLs naSes aonde em virtude de recentes atividades aquáticas,

outa mbe , ?« ¦influencias de dificuldades econômicas, a participação
de eus Sidoros em competiçBes inicmuç,™»». nmdgcna»ta mu -

tas barreiras Estes paises, sem duvida, tem sido o Peru, Colômbia,

Fm.adoir e Bolívia. Oestes centros ir8o.;a Buenos-Aires representa-

taçõei provavelmente muito reduzidas, porem dignas da grande lesta

da.acua. que será este novo certame continental.
Bsil Chile e Uruguai são paises s .br.' cuja participação nao

< ,1 viaS e no que diz respeito ao Panamá, foram os colom-

Efanos è Vò;lorian os maU entusiastas p,oPosentes de um convite

èaoedal qTse formularia para que compareça com os seus poucos,
ms èxtn ordinários nadadores, entre os quais o notável Alan Ford,

a mais èx rat^rdinária exr.ressão da ve ccidade nágua, e que 6 o recor-

dista mundial dos 100 metros, pado livre, com o expressivo tempo de

^5 seeundos e 7 décimos. .
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Como é p/mvít-c/ .7 participação do Panamá no próximo sul-americano
de natação, Buenos dirés verá Alan Ford, o recordista mundial dos W
metros livres e que integra a representação daquele pais centro-americano
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Os seus pulmões funcionam bem?
O AR E A SAU'DE ALTURA
E CAPACIDADE PULMONAR
— A VELA ACESSA E A VA-
SILI1A DE ÁGUA — GINAS-

TI CA RESPIRATÓRIA

peto DK. H. CARNOT.

Você sabe si a capacidade res-
piratoria dos seus pulmões é a
que você necessita, e si seu o.rga-

P^HlMM

O exercido respiratório cotidiano
aumenta a capacidade \pulmonar.

ESPORTE ILUSTRADO

nismo recebe por intermédio deles
uma quantidade suficiente de ar .

E' provável que não o saiba.
e sem duvida isto é muito im-
portante. A saúde depende, fun-
damentalmente, da capacidade
de respiração, ou o que eqüivale
a dizer da perfeita oxigenação.
E si essa função se realiza mal c
a saúde está abalada, pode me-
lhorar se a vontade e de uma ma-
neira fácil e simples, vale a pena
conhecer o método.

ALTURA E CAPACIDADE
PULMONAR

A titulo de informação acres-
cenvaremòs que, segundo a altura
(e também o sexo) da pessoa,
assim deve ser a quantidade de
ar que seus pulmões devem rece-
ber numa inspiração. Si a altura
é de lmSO a capacidade pulmonar
correspondente é de cinco litros
de ar; para lm75 é de 4 litros c
meio; para lm70 é de 4 litros.
A altura sendo menor corresponde
mais ou menos 3 litros e meio.
Na mulher estas cifras dimi-
nuem proporcionalmente.

Em muitos casos por diversas
razões (congênitas, patológicas,
etc), c também por hábitos ad-
quiridos, se respira insuficiente-
mente. Os pulmões ressentem-se
da capacidade necessária e a
quantidade de ar que recebem
não alcança as cifras exigidas.
Nestes casos a saúde se ressente,
pois a vitalidade dos tecidos está
na razão direta da boa oxigenação.

PROVAS INTERESSANTES

Ha aparelhos especiais para
medir matematicamente a capa-
cidade pulmonar; mas qualquer
pessoa, pode prescindi-los, para
saber se a sua função respiratória

VSW^^Bb^bj-JtL-

Consepuindo-sc apagar a chama de^
os putmõi

é bôa ou deficiente. Vejamos o
(pie se pode fazer.

Coloca-se uma vela acessa sobre
uma mesa a 1 metro e 15 centi-
metros de distancia. Aspira-se pelo
nariz até o máximo da capacidade
pulmonar e sopra-se, em seguida,
pela boca na direção da vela.

Consegui ndo-se com o sopro
apagar a chama, é uma prova
aceitável do bom funcionamento
pulmonar.

OUTRA PROVA
Vejamos, agora, outra um pou-

quinho mais complicada, mas
não muito. Toma-se uma garrafa
de 2 litros e cheia d'agua, e in-
troduz-se pelo gargalo um tubo
de borracha de 50 centímetros
Feito isto inverte-se a garrafa
rapidamente, introduzindo-se o
gargalo na água de uma vasilha
até 10 centímetros de altura.
A água da garrafa permancerá
no seu interior. Faz-se então
a prova de soprar pela extremi-
dade livre do tubo depois de se
encher os pulmões de ar. A água
da garrafa descerá e se juntará
a da bacia. Conseguindo-sc (irar

uma cela a lml5 c sinal dc'^<juc
fJuncionam tem. „.,

toda a água [da garrafa, não na
duvida de que os pulmões fun-
cionam bem. J

Porem, se o resultado não for
satisfatório, ter-se-á que melho-
rar a [capacidade pulmonar.
Como ''faze-lo? Trataremos de
explica-lo da maneira mais sim-
pies póssivel.

GINÁSTICA
RESPIRATÓRIA

Esse é o remédio. A ginástica
deve-se praticar ao ar livre e de
manhã após se levantar. I e-
mendo-se o frio pode-se faze-la
dentro de casa defronte a uma
janela bem aberta. Consiste em
aspirar o ar pelo nariz até encher
bem os pulmões, relê-lo o mais
cpic se pode e expira-lo, lenta-
mente, pela boca. Deve-se aconi-
patinar com movimentos dos bra-
ços, levantando-os horizontalmen-
te e depois verticalmente jun-
tando as palmas das mãos.

Convém fazer um habito diário
esta ginástica, pois a medida que
se pratica aumenta a capacidade
pulmonar, melhorando, por con-
segtúnte, a saúde em geral.
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- u^i^m^mm^^^mm^imm^m, Na noite do jogo decisivo do Campeonato
Carioca de Basquetebpl, na quadrada rua Cam-
pos Sales, entre o América F. C. e o Vasco
da Gama, I'Sozinho, o repórter oculto, ouviu
poucas e boas.

A renda deste jogo foi record, logo é fácil
imaginar a multidão que lá se encontrava.

üs "oficiais" remunerados da Federação —
Juizes, cronomctristas e apontadores — que se
achavam de folga, reuniram-se na "chacrinha"
do América, não pela importância do embale,
segundo suas fisionomias, mas sim para con-
Irolar a rendado jogo. . . Com a palavras, pois,

o Diretor-Tesoureiro da Entidade. . .
Um dos fatos ocorridos nesta noite e que nos chegou a propor-

cionar gozo foi quando 
"Chocolate", o dedicado Diretor de Basque-

tebol do campeão de 46, interpelou o nosso companheiro de Redação
Saldanha Marinho, como se este fosse o "Tãosinho" e pediu justi-
ficativas sobre o "Encostando" da semana retrazada que se referia
aos artistas de seu clube, segundo a teoria de Floriano, do Riachuelo.
Saldanha Marinho, inocente no caso, não sabia como sair da "de bico../'

Agora, outro fato: Mello Júnior, o "Cartola" da crônica Cesto-
lística, recomendou ao seu fotógrafo que batesse uma chapa do qua-dro do Vasco, mas, apenas, formado pelos seus atletas, cie vez que,
nesta ocasião, sempre aparecem vários diretores, etc, etc, etc.

O fotógrafo bem recomendado, toma as providências e quando
o jtash se pronunciou. . . Puni. . . Lá estava o roupeiro. . .

Melo Júnior, calmamente, chama o Oito Glória, técnico do qua-
dro vascaino, c pergunta:

—"Podia me informar qual a posição daquele moço da maleta ?. . . "

Finalizando, espelharei mais outra das inúmeras que o espaço
não permite reproduzir mas que prometo conta-las no próximo nú-
mero.

Esta passou-se no ocal destinado a imprensa.
Cr/mo a multidão já havia tomado tod< s os quatro lados da qua-

dra, os retardatários ou os "caronas" dirigiram-se para a famosa bar-
reira rubra. Lá de cima, de vez em quando, saltava uma pedra que,
quando não ia ler nas mesas dos jornalistas, caía em plena quadra,
pondo em risco óculos e cabeças.

Roberto Brando, da Gazela de Noticias, já mais pie)cupado com
pedras de (pie com o próprio jogo, sugeriu:

Basket

as
— rorque nao se poe um guarda Ia em cima :
Mello Júnior com a sua calma característica, insinuou:
—"De que maneira, se não tem guardas nem aqui prá baixo?,
E havia garantias/afirma a'F. M. B.

<A ^^^^^ÉB^l ^"'^BB^\

ut binóculo
cm punlyo
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Mudo se tem falado, muito se fala e muito ainda se falará por certo
dos "páreos moles" nas reuniões da Gávea. Mas, falar-se, apenas, não
quer dizer nada. 0 pior é que já existiram e existirão ainda muitos pá-
rcos moles. . . E na situação de jasLigio em que se encontra a nossa prin-
cipal sociedade de corridas, tudo se deveria jazer para reduzir ao mínimo
a possibilidade do roubo, uma vez que anulá-la é fareja praticamente
irrealizável — já dissemos e repelimos que, onde existir dinheiro em
fogo, a idéia da jráude estará sempre presente, embora latente. . .

Não fia dúvida que, no ano que acaba de jindar, a Comissão de Cor-
ridas jez o melhor possível no sentido de reprimir a fraude. Alas o serviço
de repressão (a j iscai ização rigorosa pelos redores de raia, os inlerrogató-
rios a que são submetidos os jockei/s e tratadores, quando existe qualquer
coisa no ar...) tal como é jeito, não evita a jráude — pretende apenas
corrigi-la. E é sempre melhor evitar do que corrigir. . . Como jazer, entre-
tanto, para evitar os "tiros" 

que com tanta jrequencia se sucedem na Gá-
vea?. . . As medidas a serem tomadas jiguram no Código de Corridas, no
capitulo rejcrente aos proprietários—basta segui-las a risca, rigorosa
mente. Quando uma corrida é considerada irregular, o jockey é quasi
sempre punido, o tratador ás vezes. . . mas ao proprietário nada acon-
tece. E quem pôde ajirmar, com absoluta certeza, de que não é o proprie-
tário o principal responsável pela irregularidade da corrida ?. . .
Nesse caso, o tratador joi;penas um conivente c o jochey não passou de
um instrumento. E o mandante, o autor inleletual da jráude, 

"o cabeça"
permanece impune. . . Não se pode — ou, pelo menos, é muito dijicil—
provar a culpabilidade do proprietário na irregularidade de qualquer
corrida. 0 Código de Corridas, pelo menos, não indica a maneira como
agir. Alas diz, claramente, que o proprietário precisa ler personalidade
moral. E quantos animais existem na Gávea, de propriedade de "book-
mafcers" ou de pessoas que lêem relações com "booh-mahers", inferes-
sadas, consequentemente, na subversão dos resultados lógicos das corri-
das?. . . Agora mesmo, ao que soubemos, encontra-se em organização um''stud" constituído exclusivamente por pessoas que vivem das apostas jei-
{as em corridas de cavalos. . . 0 seu nome?. . . Quais são os integrantes do'stud?... Bem — esse não é assunto nosso.

Final do caneonato
Por SALDANHA MARINHO

Eis-nos chegados ao fim do Campeonato Carioca de Basquetebol.
Campeonato cujo desenrolar deve ter contribuído de maneira indis-
cutivel para aumentar ainda mais o número dos afeíçoados do dina-
mico esporte da cesta. A palma da vitória coube ao C. R. Vasco da
Gama que conseguiu merecidamenle tanto pelo valor de seus amadores
c a orientação técnica seguida, como, também, pelo incentivo entusias-
tico e porque não dizemos pela cooperação fanática de sua mesclada
torcida. Uma prova disso foi o encontro entre os comandados de Adi-
lio e os pupilos de Rui de Freitas.

Embora o América não pudesse aspirar mais ao título de honra,
ninguém punha em dúvida que ele daria o máximo de seus esforços
para vencer, abrindo novas perspectivas para as finalíssimas e dando
maiores probabilidades para que o Riachuelo T. C, o seu mais sin-
pático adversário, viesse conquistar a faixa tão cubiçada de campeão.

Mas o Vasco da Gama não cochilou nem nesse ponto e se a sua
marcação foi cerrada de homem para homem fez com que comparecesse
também a quadra dos diabos rubros uma numerosa e barulhenta tor-
cida para 

"marcar" a torcida americana que nessa noite deveria ser
coadjuvada pelas torcidas do Botafogo e do Riachuelo. E se a mar-
cação foi perfeita no jogo, no cotejo das torcidas dominou de muito
toelas as outras reunielas.

Enfim deu uma bela demonstração de clubismo o que, aliás, foi
plenamente correspondido pelos seus rapazes que se portaram a altura
desse embate decisivo para o campeonato.

E ao som da marcha triunfal da Aida tocada pelas fanfarras e
clarins da torcida organizada ojive do Vasco atravessou o gramado do
América festejanelo loucamente a consecução do seu primeiro campeo-
nato cestobolístico. Ao Vasco, pois, nossos parabéns.

Não podemos, todavia, deixar de reconhecer o espírito combativo
do América durante todo o transcurso da peleja e o placara de 45x52,
Atesta bem como foi cavada essa pugna, cabendo a vitória ao clube
que se achava com vantagem no marcador no término do tempo regu-
lamentar.

Queremos realçar, outrossim, o preparo técnico dos demais clubes
disputantes do magno certame, que perseguidos por fatores estranhos
que o homem resolveu chamar de "má sorte", não conseguiram alcan-
çar o galardão tão almejado.

Mas a nossa opinião é ele todos que mereciam ser campeão pelo
valor e pela fibra, mas, na hora de ser sorteado o campeão, saiu pa-
ra o Vasco o numero premiado... isto longe de desmerecer a consa-
gração que os vascainos acabam de receber.

5.° CONCURSO DA CAPA —Coupon n.° T
Voto# para a capa do ESPORTE ILUSTRADO I
do dia 27 de Fevereiro de 1947, no jogador :

do
NOME DO JOGADOR CLUBE

Nome do leitor:

Residência:

Cidade:

Os votos deverão ser colocados em envelopes com a seguinte
indicação:
5.° CONCURSO DA CAPA
ESPORTE ILUSTRADO
Rua Visconde de Maranguape, 15 — RIO.
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Jlaneco que oblcve a espetacular vitoria de tênis paulista, derrotando o
campeão americano, Bob Falkenburq.

A RESENHA DO ANO
ESPORTIVO DE 1946

DOS PAULISTAS
Escreveu OLIMPICUS

O ano esportivo de 1946 não deixou de ser bastante movimen-
tado, isso pelo fato de já estarmos no segundo ano após-guerra o que
reatou muito mais as relações internacionais, que, como é sabido du-
rante a segunda grande guerra estiveram quase paralizadas.

São Paulo contribuiu enormemente no balanço geral do esporte
brasileiro, sendo que cm cada ramo do esporte não só fizemos boa figura
nas competições internacionais, como conseguimos boa vantagem nas
competições nacionais! . ;;-

ESPORTE ILUSTRADO

Vamos, portanto, fazer aqui uma resenha sintética nos vários
esportes quer citando a figura do Brasil nas competições mternacio-
nais como a de São Paulo nas competições nacionais!

ATLETISMO!
O Brasil participou do campeonato extra de Santiago do Chile

e, infelizmente, perdeu embora sem nenhum desmerecimento, o titulo
que possuía, obtendo apenas o terceiro posto. >— O maior acontecimento do atletismo nacional foi o campeo-
nato brasileiro realizado no Rio Grande do Sul. Os paulistas venceram
em toda a linha, quer na parte masculina, quer na parte feminina.

Ainda tivemos uma competição de grande projeção mternacio-
nal na quadra coberta do Pacaembú, cujo resultado muito prestigiou
e incentivou o atletismo paulista. Por ultimo, o Pinheiros venceu o
Troféu Brasil.

NATAÇÃO!

O campeonato sul-americano de natação disputado no Rio deu
ao Brasil três títulos: o feminino, o de saltos e polo aquático, com boa
representação paulista.

No certame masculino obtivemos o segundo lugar
Recentemente tivemos no interior e no Pacaembú uma grande

competição com os argentinos, com excelentes resultados.

BOLA AO CESTO!
O ano foi auspicioso em bola ao cesto" em vista do exilo da

turma feminina do Brasil no sul-americano em Santiago do Chile.
Nesse certame conquistamos o titulo de vice-campeões, mas com

os méritos iguais á turma vencedora.
No campeonato paulista, o movimento foi grandioso, em vista

da bonita vitoria do Floresta.
Recentemente tivemos uma das maiores temporadas interna-

cionais com as exibições do selecionado argentino, derrotado pelo
próprio Floresta no Pacaembú.

E por fim a ida do Floresta a Buenos Aires, encerrada com uma
bonita vitoria sobre o Olimpia de Montevidéu.

Foi essa a primeira excursão de um clube brasileiro de bola
ao cesto ao extrangeiro!

TÊNIS!
Bastaria apenas citarmos a recente competição internaciona

para chamarmos o ano de 1946 um dos maiores do Tênis paulista.
Realmente nesse torneio exibiram-se os consagrados campeões

mundiais e da America, Bob Falkemburg, Van Eiden, Alejo Russel,
a dupla feminina campeã do mundo, Osborne e Brough e os tenistas
nacionais. E o melhor resultado para as nossas cores foi conquistado
pelo tenista paulista Manuel Fernandes, que derrotou o campeão
americano Bob Falkemburg, até então invicto na America do Sul.

GOLF!
Apesar de pouco praticado esse esporte entre nós continuamos

em 1946 obtendo projeção na America do Sul, graças ao Mario Gon-
zales, que venceu o campeonato de amadores na Argentina e em outros
paises.

PUGILISMO!
O ano que findou marcou uma reprise extrarodinaria da nobre

arte em São Paulo, chegando a uma altura inesperada.
Basta que se diga que uma reunião conseguiu uma arrecada-

ção superior a 227 mil cruzeiros.
As reuniões foram sempre interessantes e nelas lutaram alem

dos melh res nacionais, pugilistas de grande renome no exterior.
No campeonato brasileiro amador de box, São Paulo obteve

retumbante vitória, como de costume.
Veio o campeonato sul-americano de box em Santiago do Chile.
O Brasil conseguiu muito mais do que era esperado, sendo na

maioria das lutas vitima de decisões injustas que privaram os ama-
dores brasileiros de vitórias merecidas.

Ar presentação paulista na turma brasileira foi numerosa.

CICLISMO!

Movimentada foi também a temporada ciclistica. No cam-
peonato brasileiro realizado no Rio os paulistas obtiveram o 2.° lugar
e no sul americano, a figura dos brasileiros foi modesta.

E agora vejamos um resumo das atividades do esporte rei:

FUTEBOL!

O campeonato paulista estabeleceu o ano recorde de publicoe de rendas, vencendo o São Paulo invictamente.
No campeonato sul-americano, o Brasil foi finalista com a

Argentina, obtendo o segundo posto. Perdemos a Copa Rio Branco,
em Montevidéo.

3 clubes extrangeiros nos visitaram em 46, ou sejam, o Liber-
tad do Paraguai, o Rosário Central da Argentina e por fim o River
Plate também da Argentina.

Dos clubes brasileiros, o único que em 46 visitou o extrangeiro
foi o Botafogo do Rio que se exibiu no Peru.

O campeonato brasileiro deste ano paralizou nas semi-finais,
classificando-se para as finais paulistas e cariocas.Nos cotejos Rio — São Paulo; inter-clubes tivemos o seguinte
balanço: — 18 jogos. — 13 vitórias dos paulistas, 5 dos cariocas e

empate.
Esse balanço consta de quadros profissionais.Eis o que foi, leitores amigos, o ano esportivo de 1946 para os

paulistas.
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OS CRACKS VISTOS PELOS LEITORES — Oberdan; arqueiro
do Palmeiras, de São Paulo visto pelo leitor Aristídes Oshrin. Publica-
remos todas as caricaturas que forem desenhadas a tinta nanquim.

ESGRÍMA
ESPORTE ELEGANTE!
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tíWift
Este chapéu está muito grande.
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O lORNALISTA ARIDES BRAGA, PRESIDENTE DO CENTRO DE CRONISTASojoi tava 
a ESPORTE ILUSTRADO interessantes

DE )UIZ DE FORA, QUANDO PRES-

DECLARAÇÕES.

DEPOIMENTO VALIOSO PARA A HISTORIA DO FUTEBOL MINEIRO
O JORNALISTA MONTANHEZ
ARIDES BRAGA DECLARA
QUE NUNCA SE ILUDIU COM
A PUBLICIDADE EM TORNO
DO VALOR DO ASSOCIATION
DAS ALTEROSAS. — CQMO
PENSA O CRONISTA ALVA-
RES DA SILVA. — FALTA
DE ORGANISAÇÃO, O MO-

TIVO DO FRACASSO

Escreveu canor simões coelho

é
Conforme todos devem recor-

dar, a figura da seleção mineira
este ano, em disputa do carnpeo-
nato brasileiro, foi das mais apa-
gadas.

Entretanto, nunca houve tanta
publicidade em torno do "ojise''

que representou a Federação Mi-
neira de Futebol no certame pa-
trocinado pela C. B. D.

As figuras de Zé do Mqnte,
Murilo, Nivio e Mexicano, de
Geraldo e Mario de Souza, eram
projetadas quando se queria fa-
zer referencia ao poderio do sele-
cionado montanhez.

Dos nomes citados, somente Ni-
vjo e Mexicano, esse ultimo em

parte, conseguiram corresponder.
'; Hoje em dia dizem que nunca
houve um quadro tão # medíocre
como o que atuou aqui no Rio,
contra Maranhenses e cariocas.

Coisas do futebol e dos enten-
didos do assunto. . .

UM DEPOIMENTO VALIOSO

A nossa reportagem tem ensejo
de reportar para estas colunas,
as opiniões abalisadas de dois
cronistas mineiros. Andes Braga,

ESPORTE ILUSTRADO

de Juiz de Fora, e Alvares da
Silva, de Belo Horizonte. —
Ambos batem na mesma tecla,
apontando a falta de organisa-
ção como o motivo principal do
fracasso dos mineiros.

Arides Braga, figura de proje-
ção na crônica da "Manchester"

e presidente do Centro de Cronistas
Esportivos daquela cidade, de-
clarou-nos que jamais se iludiu
com a publicidade feita em torno
da formação da seleção monta-
nheza. Conhece muito bem as

possibilidades dos dirigentes das
Alterosas" e não seriam os co-

mentarios dos jornais, baseados
em informações errôneas de pes-
soas interessadas, que iriam mo-
dificar a sua opinião.

Enquanto o profissionalismo
em Minas não for encarado com
seriedade, nada se conseguirá
de útil, adianta Arides Braga.

Temos bons dirigentes, muito
bem intencionados, reconheço, mas
isso não é-tudo.

Não temos organisação, e isso
é tudo.

COMO ESCREVEU ALVARES
DA SILVA

Alvares da Silva, jornalista
brilhante e moderno, escrevendo
uma série de crônicas a respeito
da campanha do selecionado mi-
neiro, disse: -

Com algum sacrijicio, acom-
pari hei de perto o selecionado mi-
neUa às semi-jinais no Rio e
São Paulo. E' claro que regresso
desiludido e amargurado. Cam-
panha desagradável e inglória—
o exército de Mussolini. não Jez
pior na ultima guerra. Melhor

seria não locar mais^ no assunto,
tão desgraçado ele ê, mas seria
jaltar ao objetivo que me propus.
Segui com os craques mineiros dis-
posto a observar, estudar,^ anotar
o que é que Jaz essa miséria que
persegue o julebol mineiro c nunca
o deixa brilhar lá jóra como me-
rece. E de Jato colhi o material
indispensável, não para jazer_ bla-
que e contar anedotas em minhas
crônicas, todavia, para escrever
coisa séria e construtiva.

Move-me um sentido superior,
de que sou apenas instrumento
voluntário — nada mais. Duvido,
entretanto, que encontre compre-
ensão. Ninguém gosta de ser
criticado, muito menos no esporte,
onde há muito exagero e muita
sensibilidade dejormada. De qual-
quer jorma, jicar calado seria uma
traição. Do contrário, seria cola-
borar sempre para juturos insu-
cessos. Ora, ê tolice pensar que os
mineiros poderão abandonar o
campeonato brasileiro. Não po-
dem jugir ao regulamento da
CBD, entidade ojicialmente reco-
nhecida, que manda e não pede.
Em 47 e não em 48, isto porque
o campeonato mundial será dis-
pulado no principio de 49), sim,
em 47 temos que voltar á arena.
Não há escapatório. Viu-se bem
o que sucedeu aos catarinenses
por se terem negado a disputar a
2.a partida em Curitiba. Assim
sendo, se a nossa presença está
acima de nossa vontade, o melhor
será mesmo atentar nos erros dêsle
ano, procurar corrigi-los, ajim
de obter melhor papel.

Inicialmente para, uma critica
honesta, devo dizer que encon-

rei. mais erros entreis responsais
,ue entre os jogadores. Convém
entretanto, esclarecer que, apon-
lando o erro, não estou responsabi-
lizando Fulano ou BcUrano, neste
ou naquele posto de direção I cr-
dade é que cada um colaborou
como pode, de acordo com a sua
wperiência (ou inexperiência), na
medida do seu conhecimento (ou
ainda desconhecimento, como qui-
ferem) Acredito sinceramente que
essa embaixada do selecionado mi-
neiro de 46, que esteve em l itona,
Rio e São Paulo, não Joi mais bem
nem mais ma/dirigida que qualquer
outro "scratch" que tenha saído
de Minas cm qualquer ano —

no passado, é claro... Os atuais
responsáveis apenas repetiram os
erros dos seus antecessores. U
¦'iro é portanto uma tradição, esta
-nraizado. Aliás. - aqui para
lu'hr — cs,ra tradição errada e uma
árvore, frondosa cheia de ga
lhas", carregada de bolas como
um pé de faca, fertilissimo resul-
lado das goleadas quef vimos lo-
mando pelo tempo afora. . . Pm
matéria de futebol, Minas é uma
letra mi In t/rosa, tal qual aquela
de que fala o escrivão Pero / az
Caminha: 

'-EM SE PLANTANDO,
NELA DAWÁ DE TUDO... Inctu-
sive, e principalmente, goleadas.

#
Procure-se qualquer craque, de

qualquer clube, que acaba de
desliqar-se do selecionado mineiro,
de 46, c faza-se-lhe uma pergunta^
" Você deixa o "scratch" satisfeito ?"
Qual! Só ouviremos queixas c rc-
elamações. E o craque estará dizendo
a verdade."Está muito bem. Então o res-
ponsâvel c o presidente da lede-
ração, o dr. Mário Gomes e seus
áuxiliares" — dirá alguém. Não
é isso. Sempre foi assim, Iodos
os anos. Os jogadores sempre
deixaram o "scratch" danados da
vida c com toda a razão.

"Então, que é que há?" — 0
que há é que não temos c nunca
tivemos organização. A Federação
Minera sempre foi um organismo
deficiente. Nem médico leva, nas
embaixadas. 0 massagista é pro-
movido a médico-cheje, a uma espé-
cie de cura-tudo, e, o que ele não
cura, pede-se o auxilio, por javor,
dos médicos do Botafogo, do Co-
rintians ou de alguns abnegados
clinicos mineiros residentes no Rio
ou São Paulo, para não dizer
Vitória e NHerói.

Diga-se que essa história de
médico não tem tanta imporfan-
cia assim. . . Está bem, não tenho
nada cem isso. Se quiserem con-
iinuar a não levar médico na em-
baixada, pior para os jogadores,
para os médicos e para o nosso
julebol, mas não para mim. Tanto
jaz. . . Alas o jato é que carioaas e
paulistas não dispensam médico
na delegação. No Pacaembá, o
dr. Gijjoni estava lá jirme ao
lado dos craques. E convém tem-
brar que o dr. Gijjoni não joi um
médico pegado a laço, á ultima
hora, para acompanhar^ a em-
baixada. Não. Ele já vinha cui-
dando da saúde dos jogadores há
muito, de modo que possuía confie-
cimento bastante de qualquer ma-
caçoa dos seus pupilos.

...©..,
Deixo aqui apenas idéias ge-

rais, para começo de conversa.
Essa referência da falia do mé-
dico, por exemplo, é apenas^ um
pequeno capitulo da história.
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FUTEBOLÍSTICO

Os dirigentes de todas as equipes e clubes que mil.lam no futebol

brasileiro, sejam os quadro» de grandes cidades, ou das vias do m-

U-Hor, poderão enviar é seção "BRASIL FuTEBOLIST.CO as fotogra-

fias dos seus quadros de tamanho 13x18 e também vista dos seus gra-

mudos, assim como retratos de jogadores que serão estampadas nesta

pagina na ordem da chegada

No verso das fotografias deverão ser enviados os seguintes dados

a Esporte Ilustrado

BmbÍ - JÉÉÉÉÉI ^^^^P^^ - W^â Ü^*ÍIÉÉ

Tamandarê F C . do Colégio Santo Antônio, de Blumenau, Senta

Catarina

Nome do quadro ou jogador: - Cidade ou vila em que atua

Liga, ou federação a que está filiado, ou então se e um time avul so mflfiHHflSsI

»ga
Estado.

HBBM

..,¦*

-'A:®^ÊÈÊ '• . «

• ' - .-iniv v'.r .. .' "v'' :¦ "': ;'<:- . .¦¦¦¦ . . ¦ ¦•.'..• '. H.t*>\

jt^vi í^Bp f'.B B^B PB IE1I B«B3Í^BHr^l^BiHífl B£^'/i

Bauiú, de Vitória - Espirito Santo

'independa 
FulM Club. de Crvarú - IWmimhuo.

Selecionado da Cidade de Pedra Azul, campeão do Norte de Minas.
ESPORTE ILUSTRADO
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