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o sorteio da Divisão de Hon-
ra distrital 2013/14 reservou um 
sempre aguardado Ginásio-
nazarenos para a 2.ª jornada 
do campeonato. o dérbi eterno 
poderá ser, de resto, o último 
jogo disputado no depaupera-
do relvado natural do Estádio 
municipal de alcobaça, uma vez 
que a partida está marcada para 
dia 28 e as obras de colocação 
do sintético só deverão avançar 
posteriormente. Está, assim, de-
finitivamente aberto o “apetite” 
para aquela que se prevê venha a 
ser a mais competitiva edição de 
sempre da Honra da aF Leiria.

a competição arranca no dia 
22 e com vários jogos de “car-
taz”. nazarenos e marinhense 
reeditam um clássico que mar-
cou décadas nos campeonatos 
nacionais, tal como acontece no 
marrazes-Ginásio, também mar-
cado para a ronda de abertura. 
interessantes serão, ainda, as 
receções de beneditense e Pa-
taiense a alq. serra e Vieirense, 
respetivamente.

nas jornadas seguintes voltam 
a verificar-se dérbis entre equi-
pas da região, com o benediten-
se a ser anfitrião do Pataiense 
na ronda 3 e o Ginásio a receber 
o beneditense na jornada que se 
segue, a mesma na qual o naza-
renos se desloca a Peniche.

o campeonato termina com 
um nazarenos-beneditense que 
poderá ser importante nas con-
tas da temporada.

as atenções dos adeptos da 
região centram-se, todavia, no 

Ginásio-nazarenos da 2.ª jorna-
da, partida que marca o reen-
contro entre os eternos rivais. na 
última visita dos alvinegros ao 
municipal, Wilson Estrela levou 
a melhor sobre o mano Walter 
Estrela e conduziu o emblema 
da nazaré a um triunfo tangen-
cial (1-0), que quebrou com um 

“jejum” de quase 30 anos sem 
vitórias em alcobaça. Porém, no 
final da temporada 2010/11, os 
azuis foram os últimos a sor-

rir, uma vez que festejaram a 
conquista do título da Divisão 
de Honra distrital e subiram à 
3.ª Divisão.

Esta temporada, os clubes dos 
concelhos de alcobaça e naza-
ré não estão entre os favoritos 
à conquista do ceptro, mas o 
historial de Ginásio, nazarenos 
e beneditense aponta para os 
primeiros lugares. o Pataiense 
corre por fora.
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fUtebOL    ginásio-nazarenos marcado para o municipal

Dérbi eterno chega à 
2.ª jornada da Honra

fUtebOL  ex-técnico do ginásio

bernardo tavares 
assina por clube  
do bahrain

bernardo tavares assinou contrato pelo 
al Hidd, clube da 1.ª Liga do bahrain, no 
qual vai desempenhar funções de adjunto 
do antigo internacional adnan Ebrahem. o 
antigo técnico das camadas jovens do Ginásio 
tornou-se no primeiro português a trabalhar 
naquele país e espera adaptar-se “a uma 
cultura muito diferente da nossa”.

“a equipa é uma das melhores do bahrain 
e vai disputar a taça da Ásia. Estou cá so-
zinho, falo em inglês com eles e tenho um 
elemento da equipa técnica que traduz”, 
explica o treinador, que trabalhou, entre 
outros clubes, no belenenses e que com-
pletou, recentemente, o curso uEFa/PRo. no 
Ginásio, bernardo tavares ganhou duas taças 
Distrito de Leiria em juvenis.

1.ª jornada (22-09)

 Nazarenos-Marinhense
 Marrazes-Ginásio
 Guiense-Meirinhas
 GRAP/Pousos-Peniche
 Fig. Vinhos-Moita Boi
 Sp. Pombal-Pelariga
 Beneditense-Alq. Serra 
 Pataiense-Vieirense

2.ª jornada (28-10)

 Marinhense-Beneditense
 Ginásio-Nazarenos
 Meirinhas-Marrazes
 Peniche-Guiense
 Moita do Boi-GRAP/Pousos
 Pelariga-Fig. Vinhos
 Vieirense-Sp. Pombal
 Alq. Serra-Pataiense

3.ª jornada (06-10)

 Marinhense-Ginásio
 Nazarenos-Meirinhas
 Marrazes-Peniche
 Guiense-Moita do Boi
 GRAP/Pousos-Pelariga
 Fig. Vinhos-Vieirense
 Sp. Pombal-Alq. Serra
 Beneditense-Pataiense

4.ª jornada (20-10)

 Ginásio-Beneditense
 Meirinhas-Marinhense
 Peniche-Nazarenos
 Moita do Boi-Marrazes
 Pelariga-Guiense
 Vieirense-GRAP/Pousos
 Alq. Serra-Fig. Vinhos
 Pataiense-Sp. Pombal

5.ª jornada (27-10)

 Ginásio-Meirinhas
 Marinhense-Peniche
 Nazarenos-Moita do Boi
 Marrazes-Pelariga
 Guiense-Vieirense
 GRAP/Pousos-Alq. Serra
 Fig. Vinhos-Pataiense
 Beneditense-Sp. Pombal

6.ª jornada (03-11)

 Meirinhas-Beneditense
 Peniche-Ginásio
 Moita do Boi-Marinhense
 Pelariga-Nazarenos
 Vieirense-Marrazes
 Alq. Serra-Guiense
 Pataiense-GRAP/Pousos
 Sp. Pombal-Fig. Vinhos

7.ª jornada (16-11)

 Meirinhas-Peniche
 Ginásio-Moita do Boi
 Marinhense-Pelariga
 Nazarenos-Vieirense
 Marrazes-Alq. Serra
 Guiense-Pataiense
 GRAP/Pousos-Sp. Pombal
 Beneditense-Fig. Vinhos

8.ª jornada (24-11)

 Peniche-Beneditense
 Moita do Boi-Meirinhas
 Pelariga-Ginásio
 Vieirense-Marinhense
 Alq. Serra-Nazarenos
 Pataiense-Marrazes
 Sp. Pombal-Guiense
 Fig. Vinhos-GRAP/Pousos

9.ª jornada (01-12)

 Peniche-Moita do Boi
 Meirinhas-Pelariga
 Ginásio-Vieirense
 Marinhense-Alq. Serra
 Nazarenos-Pataiense
 Marrazes-Sp. Pombal
 Guiense-Fig. Vinhos
 Beneditense-GRAP/Pousos

10.ª jornada (08-12)

 Moita do Boi-Beneditense
 Pelariga-Peniche
 Vieirense-Meirinhas
 Alq. Serra-Ginásio
 Pataiense-Marinhense
 Sp. Pombal-Nazarenos
 Fig. Vinhos-Marrazes
 GRAP/Pousos-Guiense

11.ª jornada (15-12)

 Moita do Boi-Pelariga
 Peniche-Vieirense
 Meirinhas-Alq. Serra
 Ginásio-Pataiense
 Marinhense-Sp. Pombal
 Nazarenos-Fig. Vinhos
 Marrazes-GRAP/Pousos
 Beneditense-Guiense

12.ª jornada (22-12)

 Pelariga-Beneditense
 Vieirense-Moita do Boi
 Alq. Serra-Peniche
 Pataiense-Meirinhas
 Sp. Pombal-Ginásio
 Fig. Vinhos-Marinhense
 GRAP/Pousos-Nazarenos
 Guiense-Marrazes

13.ª jornada (12-01)

 Pelariga-Vieirense
 Moita do Boi-Alq. Serra
 Peniche-Pataiense
 Meirinhas-Sp. Pombal
 Ginásio-Fig. Vinhos
 Marinhense-GRAP/Pousos
 Nazarenos-Guiense
 Beneditense-Marrazes

14.ª jornada (19-01)

 Beneditense-Vieirense
 Alq. Serra-Pelariga
 Pataiense-Moita do Boi
 Sp. Pombal-Peniche
 Fig. Vinhos-Meirinhas
 GRAP/Pousos-Ginásio
 Guiense-Marinhense
 Marrazes-Nazarenos

15.ª jornada (26-01)

 Vieirense-Alq. Serra
 Pelariga-Pataiense
 Moita do Boi-Sp. Pombal
 Peniche-Fig. Vinhos
 Meirinhas-GRAP/Pousos
 Ginásio-Guiense
 Marinhense-Marrazes
 Nazarenos-Beneditense

divisão de honra distrital 2013/14

Futebol: Nazarenos  
recebe Peniche na Taça

o nazarenos-Peniche é um dos jogos 
grandes da 1.ª eliminatória da taça Distrito 
de Leiria, que se joga a 10 de novembro. na 
mesma ronda, o Ginásio recebe o avela-
rense, enquanto o beneditense se desloca 
a alvaiázere e o Pataiense recebe o ven-
cedor do embate entre o bombarralense e 
o Pedroguense, na pré-eliminatória, que 
se disputa a 13 de outubro.

Hóquei: Pedro Baptista 
brilha no Europeu

Pedro baptista (HC turquel) é um dos 
destaques da seleção nacional que está 
a disputar o Europeu de sub-17, prova 
que decorre em alcobendas (Espanha). 
o hoquista fez 1 golo na goleada sobre 
israel (12-0) e bisou no triunfo diante da 
alemanha (9-1).

Futebol: Alfeizerense  
conhece calendário

o alfeizerense foi incluído na série E da 1.ª 
Divisão distrital, juntamente com nadadou-
ro, atouguiense, associação Espeleológica de 
Óbidos e bombarralense. na 1.ª jornada, a 6 
de outubro, a equipa de Paulo Roque desloca-
se ao reduto do nadadouro. Passam à fase 
seguinte os três primeiros da série. 
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alvinegros venceram na última visita (1-0) aos azuis


