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O FC Porto tem uma jornada dupla fora do Dragão no Basquetebol e no Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=89fecbc8

 
O FC Porto tem uma jornada dupla fora do Dragão no Basquetebol e no Andebol.
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ANDEBOL 

«Queremos 
continuar na luta» 

FC Porto joga hoje na Esiová-
guia para a Liga dos Campeões 
com a vitória no pensamento 

Depois da paragem devido aos trabalhos da 
Seleção Nacional, o FC Porto já está na 
Eslováquia onde hoje defronta o Tatran 
Presov em partida da 7.' jornada do grupo C 
da Liga dos Campeões, no qual estào em 
3.°, em igualdade com o Meshkov Brest. 
Para atingir o apuramento, destinado aos 
dois primeiros do grupo, os azuis e brancos 
só pensam na vitória em Presov e Daymaro 
Salina confirmou-o: «Queremos continuar 
na luta pela qualificação para a próxima fase 
e sabemos que temos de ganhar. 
Conseguimos vencer por uma boa margem 
no jogo em casa indr: vitória por 33-231, 
mas isso nào quer dizer que este jogo vá 
ser fácil, até porque vamos defrontar 
equipa forte, ainda mais forte por jogar em 
casa. Acredito que, com a garra que 
tivemos em casa, vamos conseguir um 
resultado satisfatório.» Após várias 
semanas de jogos consecutivos, os 
dragões estiveram sem partidas devido à 
Seleção Nacional e Salina frisou: «De vez 
em quando também sabe bem descansar, 
e apesar de termos alguns jogadores na 
Seleção, esta paragem permitiu preparar 
melhoro próximo jogo.» Segue-se, pois, 
mais um ciclo de jogos consecutivos para o 
FC Porto: hoje na Eslováquia, sábado com a 
receção ao Passos Manuel e quatro dias 
depois com o Águas Santas, dia 21 em casa 
com o Naturhouse, dia 26 na Rússia contra 
o Chekhovskie Medvedi, dia 29 contra o 
ISMAI, dia 2 no Funchal com a Madeira SAD 
e dia 5 no Dragão com o Vojvodina. H. C.  

LIGA DOS CAMPEÕES 
9 Grupo C 7.' Jornada —> Hoje 

Tatran Presov (Esq)—FC PORTO (POR) 1.9 
Tatran Handball Arena. em Presov, na Eslovaquia 
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Liga dos Campeões - 7.3  
Jornada - Grupo C: Tatran 
Presov-FC Porto, 19h00, 
na Eslováquia. 
Campeonato Nacional - 
1.3  Fase -10.3  jornada (em 
atraso): Passos 
Manuel-Águas Santas, 
21h00. 

BASQUETEBOL.  

Fl BA Europe Cup, fase 
regular, Grupo G: Fraport 
Skyliners-FC Porto, 18h30, 
Fraport Arena, 
na Alemanha. 

Taça UEFA - Grupo D: 
Slov-Matic-Benfica,19h05, 
na Eslováquia. 

HÓQUEI EM PATINS 
1 Divisão 6.3  jornada (em 
atraso): Física-Benfica, 
21h00; 
Sanjoanense-Oliveirense, 
21h00; HC Braga-FC Porto, 
21h00; Sporting-Valongo, 
21h00. 

VOLEIBOL 
ChallengeCup 
Masculinos - 23  Ronda —13  
Mão: Verona-Fonte 
Bastardo,19h30, em Itália. 
Challenge Cup femininos: 
Atlético Voleibol 
Clube-Rote Raben 
Vilsbiburg, 20h30, em 
Famalicão. 
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Dragão com oito jogos em 25 dias 
Começa hoje um novo ciclo intenso de jogos para o FC 
Porto, que termina a 5 de dezembro, com a última 
jornada da fase de grupos da Champions. Oito encontros 
em 25 dias: quatro para a Europa e outros tantos para o 
Campeonato Nacional. Na prova da EHF, os dragões 
terão o maior teste a zi de novembro, na receção do vice-
campeão espanhol La Rioja. Aí poderá a campanha 
europeia ficar quase definida. Para o campeonato 
português, os compromissos mais complicados passam 
pela receção ao Águas Santas e a viagem à Madeira. 

Daymaro Salina tem sido um dos jogadores mais em foco nesta campanha europeia do FC Porto 

Após o interregno para as Seleções Nacionais, o FC Porto volta hoje a jogar 
para a Liga dos Campeões e, apesar da curta margem de erro, com hipóteses de passar 

Dragao na EslovaciNuar 
para manter o sonho 
O FC Porto vai tentar, em 
Presov, a quinta vitória na 
Champions, frente a um 
adversário que venceu na 
primeira volta. Triunfo que 
permitirá lutar pelos dois 
primeiros postos no grupo: 
os que apuram 

AUGUSTO FERRO 

640 • O FC Porto volta a encon-

trar o clube contra o qual ini-

ciou a boa campanha que está 

realizar na Liga dos Campeões. 

Na jornada inaugural, o cam-

peão português, frente a este 

Presov, alcançou o resultado 

mais dilatado e a vitória mais 

fácil desta fase (33-23). 

Resultado que não deve criar 

ilusões para hoje (18 horas 

portuguesas), pois, apesar de 

ser o último classificado da 

poule, o campeão eslovaco co-

manda, isolado, a liga do país e 

ainda a Liga SEHA, com vários 

clubes do Leste europeu e 

onde também competem o 

Brest e o Vojvodina, que inte- 

gra este grupo. 

Daymaro Salina reconhece 

que as dificuldades irão ser 

muitas: "Conseguimos vencer 

por uma boa margem no jogo 

em casa, mas isso não quer di-

zer que este vá ser fácil. Sabe-

mos que vamos defrontar uma 

equipa forte, que se torna ain-

da mais forte a jogar em casa."  

Recorde-se que o FC Porto 

vem de uma paragem, motiva-

do pelos compromissos da se-

leção -onde estiveramGilber-

to Duarte, António Areia, Rui 

Silva, Alfredo Quintana e Nu-

no Roque -, que ocorreu logo 

após uma série intensa de jo-

gos, da qual saiu com os objeti-

vos atingidos, pois continua na 

luta por um lugar nos 16 avos 

de final da Champions e, a ní-

vel interno, manteve-se na li-

derança do campeonato só 

com vitórias, depois de já ter 

defrontado os outros três can-

didatos ao título. 

Sobre as últimas semanas, o 

pivô cubano do FC Porto refe- 

"Sabemos 
que vamos 
defrontar 
uma equipa 
forte, que se 
torna ainda 
filais forte a 
jogar em 
casa" 

"Esta 
paragem 
permitiu-
nos 
trabalhar 
bem e 
preparar 
melhor o 
próximo 

logo" 

Daymaro 
Salina 
Jogador 
do FC Porto  

riu: "De vez em quando tam-

bém sabe bem descansar mas, 

ao mesmo tempo, esta para-

gem permitiu-nos trabalhar 

bem e preparar melhor o pró-

ximojogo, apesar de termos al-

guns jogadores na seleção. É 

sempre mais complicado 

quando não estamos todos, 

mas trabalhamos sempre no 

máximo e tenho a certeza de 

que estamos preparados para 

este desafio."  

Tratar, Presov-FC Porto Hoje (19h00) 

Vojvodina-Meshkov Brest 14/11(18h00) 

La Rioja-Medvedi 14/11(18h00) 

J VED M-S P 

1. La Rioja 6 5 O 1 188158 10 
2. M. Brest 6 4 O 2 190-158 8 
3. FC Porto 6 4 O 2 170-165 8 
4. C. Medvedi 6 2 O 4 155-171 4 
5. Vojvodina 6 2 O 4 146-166 4 
6. T. Presov 6 1 O 5 146-177 2 

C. Medvedi-Vojvodina 19/t1 
FC Porto-La Rioja 21,t1 
M. Brest-Tratan Presov 21/11 
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Fel SORTEADOS JOGOS 
DOS 16 AVOS DA TAÇA DE POR111611 
Entre os 16 jogos dos 16 avos da Taça de 
Portugal de andebol feminino, ontem 
sorteados, só um jogo contempla duas 
equipas da I Divisão, o Sports Madeira-Passos 
Manuel. Os encontros serão disputados no 
dia 5 de dezembro, e, nos outros dez em que 
os clubes da I divisão defrontarem adversá-
rios de escalões inferiores, jogarão na 
condição de visitantes. 
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ESTA 

 

SPORT TV 
09h00 e 13h00. 
Motociclismo. MotoGP 
Testes Oficiais, Valência 

  

 

EUROSPORT 
18h45. Futebol. Liga dos 
Campeões Feminina 
Chelsea vs Wolfsburg 

 

 

PORTO CANAL 
21h00. Hóquei em Patins. 
Campeonato Nacional 
HC Braga vs FC Porto 

 

Andebol 
liga dos Campeões 
Tatran Presov vs FC Porto 
18h00 Porto Canal 

O campeão nacional volta à competição, numa das mais 
difíceis deslocações ao recinto dos adversários, ainda com 
possibilidades de passar á fase seguinte. Para atingir esse 
objetivo, os pupilos de Ricardo Costa precisam de vencer. 
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PASSOS MANUEL 
E ÁGUAS SANTAS ACEITAM CONTAS 
Ao fim de várias semanas, o calendário do 
Nacional da I Divisão de andebol ficará hoje 
finalmente acertado, com a receção do Passos 
Manuel ao Águas Santas. Depois deste jogo, 
estarão cumpridas, para os 12 clubes, dez 
jornadas, faltando só uma para completar a 
primeira volta, que concluirá no próximo 
sábado. O Passos Manuel é oitavo com 16 
pontos e os maiatos são sextos, com 19. 
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DOCUMENTÁRIO
 

A Arte Eléctrica em Portugal
RTP1, 22h46
A história do rock português é 

contada numa série documental, 

dividida em seis episódios. A partir 

de uma ideia do cineasta António-

Pedro Vasconcelos, Leandro 

Ferreira e Pedro Clérigo fazem 

uma retrospectiva do que foram os 

tempos do rock em Portugal, desde 

o seu nascimento, nos anos 1960, 

até ao início dos anos 1990, dando 

a conhecer as difi culdades dos 

músicos, também em tempos de 

ditadura, e as diferenças em relação 

ao que se fazia no estrangeiro. Hoje, 

fala-se d’O Boom do Rock, nos anos 

1980, impulsionado pelo célebre 

Chico fi ninho, de Rui Veloso, que 

abriu portas a outras bandas como 

os GNR, Táxi, UHF, Jáfumega ou 

cantores como o mítico António 

Variações, Adelaide Ferreira e Lena 

d’Água. Às quartas.

 

CINEMA

Hector e a Procura da Felicidade 
[Hector and the Search for 
Happiness]
TVC1,19h25
Enquanto psiquiatra, a função 

de Hector é ajudar os outros na 

superação dos seus problemas e 

direccioná-los para a felicidade. 

O que ninguém sabe é que ele 

próprio se debate com enormes 

dúvidas existenciais… Por este 

motivo, decide abandonar 

a monotonia da sua vida 

aparentemente perfeita e partir 

numa grande viagem pelo mundo, 

de forma a descobrir o verdadeiro 

signifi cado de uma vida feliz. 

Mas o percurso revela-se mais 

árduo do que ele poderia prever... 

Comédia romântica adaptada do 

best-seller homónimo de François 

Lelord.

 

Uma Turma Difícil [Les héritiers]
TVC2, 22h00
Desrespeito, violência, falta de 

perspectivas. É nestas condições 

que a professora Anne Guéguen 

encontra, numa escola parisiense, 

a mais problemática das suas 

turmas. Os alunos, adolescentes 

de diferentes origens, parecem 

pouco interessados em aprender. 

A docente propõe-lhes um 

desafi o: entrarem juntos num 

concurso de refl exão sobre o 

Holocausto e o seu impacto 

nos jovens de hoje. Contra as 

expectativas de todos — incluindo 

dos próprios —, vão empenhar-

se no projecto e, no limite, 

encontrar nas diferenças a força 

da união. Um fi lme dramático 

sobre os desafi os da educação, 

baseado numa história verídica, 

com assinatura de Marie-Castille 

Mention-Schaar

 

Psico [Psycho]
AMC, 22h30
Uma das obras mais conhecidas 

de Alfred Hitchcock e um dos 

maiores sucessos comerciais 

do mestre do suspense. Foi 

rodado em poucas semanas, 

com orçamento reduzido e uma 

equipa de televisão. Cansada de 

uma longa viagem, a bela Marion 

Crane ( Janet Leigh) instala-se num 

motel, gerido por Norman Bates 

(Anthony Perkins), um jovem 

incapaz de se libertar do jugo 

materno. Para relaxar, Marion 

decide tomar um banho. O que 

se segue é uma das cenas mais 

famosas da história do cinema, 

que deixou milhões de pessoas 

aterradas perante a hipótese de 

tomar um simples duche.

 

Honra de Cavalaria 
[Honor de Cavalleria]
RTP2, 23h06 
Segundo o realizador, o catalão 

Albert Serra, este fi lme poderia 

ser “a primeira versão de fi lme 

de [Dom] Quixote feita por 

Quixotes de carne e osso”, ou 

então estes Quixote e Sancho 

Pança poderiam ser os homens 

que inspiram Cervantes a escrever 

uma das mais míticas narrativas 

da literatura mundial. Entre 

deambulações pelos campos, 

Quixote brande a sua espada 

e as suas palavras, num fi lme 

poético, simples e belo. Aclamado 

pela crítica, Honra de Cavalaria 

foi apresentado na Quinzena 

dos Realizadores em Cannes, 

premiado em Turim, Belford e 

Viena, e apresentado ainda nos 

festivais de Roterdão, Hong Kong 

e Mar del Plata.

 

DESPORTO

Andebol: Liga dos Campeões
Porto Canal, 18h00 | Tatran 

Presov x FC Porto 

Hóquei em Patins: 1.ª Divisão
Sporting TV, 21h00 | Sporting x 

Valongo
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ANDEBOL 

Portela espera Benfica 
aguerrido" no dérbi 

Sporting e Benfica defrontam-se para o cam-
peonato no sábado e, no canal dos leões, Pedro 
Portela deixou o alerta 'Vamos enfrentar uma 

equipa aguerrida, que defende bem e que tem 
um bom contra-ataque", disse o ponta. 
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ANDEBOL 

FC Porto joga cartada decisiva na Eslováquia 
ta  Após quase duas semanas de 
paragem devido aos compromis-
sos da Seleção Nacional, o FC Por-
to regressa hoje à competição para 
disputar diante do Tatran Presov, 
na Eslováquia, a 7.4  jornada do 
Grupo C da Liga dos Campeões. 
Um jogo onde é imperativa a vitó - 
ria para os dragões passarem à fase 
seguinte, onde só estarão os dois 

clDrimeiros classificados. A equipa 
está em terceiro. 

"Queremos continuar na luta  

pela qualificação e, por isso, sabe-
mos que temos de ganhar. Conse-
guimos vencer por uma boa mar-
gem em casa, mas isso não quer 
dizer que este jogo vá ser fácil", 
referiu Daymaro Salina ao site do 
clube. Recorde-se, então, que na 
1.4  volta, o FC Porto bateu a equipa 
eslovaca por dez golos (33 -23). 
Sobre a paragem de duas sema-
nas, o pivô dos heptacampeões 
nacionais disse que "permitiu tra-
balhar bem e preparar melhor o  

próximo jogo" , reconhecendo , 
no entanto, que o facto de alguns 
jogadores terem estado ao serviço 
da seleção não permitiu trabalhar 
o jogo da melhor forma. "Mas te-
nho a certeza que estamos prepa-
rados para este desafio", rematou 
o jogador cubano. 

Campeonato Nacional 
0 Passos Manuel recebe hoje o 
Águas Santas em jogo em atraso da 
10.4  jornada do campeonato. o 

GRUPO C 
7.•jornada  

T. PRESOV (ESQ) 20H00 FC PORTO (POR)  

VQJVODINA (SER) 14 NOV.  M. BREST (BIE) 

IA RIOJA(ESP) 14 NOV. C. MEDVEDI (RUS) 

CLASSIFICAÇÃO 
V E D OWCS 

02  LA RIOJA 10 6 5 O 1 188458 
M. BREST 8 6 4 O 2190-158 

02  FC PORTO 8 6 4 O 2 170-165 
O C. MEDVEDI 4 6 2 O 4 155-171 

VOJVODINA 4 6 2 O 4146-166 
T. PRESOV 2 6 1 0 5 146-177 
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A11:.: Pedro Portela espera Benfica "aguerrido" no dérbi
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bfea6468

 
Sporting e Benfica defrontam-se para o campeonato no sábado e, no canal dos leões, Pedro Portela
deixou o alerta. Vamos enfrentar uma equipa aguerrida, que defende bem e que tem um bom contra-
ataque, disse o ponta Sporting e Benfica defrontam-se para o campeonato no sábado e, no canal dos
leões, Pedro Portela deixou o alerta. "Vamos enfrentar uma equipa aguerrida, que defende bem e que
tem um bom contra-ataque", disse o ponta. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Liga dos Campeões: FC Porto joga cartada decisiva na Eslováquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=405d92bf

 
Após quase duas semanas de paragem devido aos compromissos da Seleção Nacional, o FC Porto
regressa hoje à competição para disputar diante do Tatran Presov, na Eslováquia, a 7.ª jornada do
Grupo C da Liga dos Campeões. Um jogo onde é imperativa a vitória para os dragões passarem à fase
seguinte, onde só estarão os dois primeiros classificados. A equipa está em terceiro. "Queremos
continuar na luta pela qualificação e, por isso, sabemos que temos de ganhar. Conseguimos vencer
por uma boa margem em casa, mas isso não quer dizer que este jogo vá ser fácil", referiu Daymaro
Salina ao site do clube. Recorde-se, então, que na 1.ª volta, o FC Porto bateu a equipa eslovaca por
dez golos (33-23). Sobre a paragem de duas semanas, o pivô dos heptacampeões nacionais disse que
"permitiu trabalhar bem e preparar melhor o próximo jogo", reconhecendo, no entanto, que o facto de
alguns jogadores terem estado ao serviço da seleção não permitiu trabalhar o jogo da melhor forma.
"Mas tenho a certeza que estamos preparados para este desafio", rematou o jogador cubano.
Campeonato Nacional O Passos Manuel recebe hoje o Águas Santas em jogo em atraso da 10.ª
jornada do campeonato. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A 5.ª jornada do Nacional da 3.ª
Divisão Nacional tinha na des-
locação do Bei ra-Mar a Santa
Maria da Feira um dos pontos
de maior destaque, uma vez
que os aveirenses precisavam
de se reaproximar dos primei-
ros lugares da classificação, en-
quanto o Feirense podia, caso

vencesse, alcançar a liderança.
A partida iniciou-se numa

toada de grande equilíbrio, em-
bora o Feirense demonstrasse
mais facilidade em chegar ao
golo, com uma atuação mais
segura e objectiva, o que lhe
possibilitou liderar o resultado
durante praticamente toda a
primeira parte. Contudo, o Bei -
ra-Mar nunca deixou que a
desvantagem fosse além dos

dois golos e, mudando o seu
sistema defensivo, conseguiu
não só recuperar bolas na sua

defesa, como ter acerto no ata-
que, atingindo-se o intervalo
com uma igualdade a 12 golos.

A segunda parte trouxe um
Feirense mais dominador, com
um ataque veloz e com boa ca-
pacidade de concretização,
aliados a uma defesa segura, o
que lhe permitiu alcançar uma
vantagem de três golos, a
maior diferença registada até
então. A resposta do Beira-Mar
não se fez esperar e, elevando
os índices defensivos e com
iniciativas atacantes bem deli-
neadas, rapidamente restabe-
leceu a igualdade e voltou a
trazer a incerteza quanto ao
vencedor.

Nesta toada de equilíbrio, a
equipa de Aveiro tomou de “as-
salto” a liderança e, a cerca de
cinco minutos do final, amplia
a vantagem para três golos.
Numa situação limite, a equipa
da casa coloca em prática uma
defesa com bastante profun-
didade e com marcações indi-
viduais, de modo a reverter a
situação desfavorável. O Beira-
Mar não se atemorizou e man-
teve-se imperturbável, encon-
trando sempre o caminho do
golo no ataque e contando
também com bastante solidez
defensiva.

Em suma, a irreverência da
juventude do Feirense, que tão

bons resultados tem vindo a
alcançar, esbarrou na expe-
riência do Beira-Mar, a qual de-
monstrou grande capacidade
física e bastante maturidade
nos momentos decisivos da
partida. A equipa aveirense foi
uma justa vencedora, num jo -
go intenso, equilibrado e com
duas equipas que apresenta-
ram um andebol atrativo e de
qualidade. De realçar a impor-
tância da presença da claque
“Ultras Auri-Negros”, que mais
uma vez demonstraram o
apoio incondicional à equipa
do Beira-Mar. |

RESULTADOS

3.ª Divisão Nacional
1.ª Fase/5.ª Jornada

Sp. Espinho-Monte                          28-27
Alavarium-Carregal Sal                25-28
Feirense-Beira Mar                         29-34
Folga: Académica e Ac. Viseu.

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Monte                            5       3    0      2  137-12111
Feirense                       4       3    0      1  120-10910
Sp. Espinho                3       3    0      0     85-78       9
Beira-Mar                   4       2    0      2  108-100    8
Académica                 3       2    0      1     80-78       7
Carregal Sal               4       1    0      3    92-120      6
Ac. Viseu                      3       1    0      2     76-82       5
Alavarium                   4       0    0      4    99-109      4
Próxima Jornada
Académica-Feirense, Beira-Mar-
Alavarium, Carregal Sal-Sp. Es-
pinho e Monte-Ac. Viseu.

“Auri-negros” travam
invencibilidade “fogaceira”
“Derby” Feirense sofreu a primeira derrota no campeonato frente ao Beira-Mar,
que fez valer a experiência em Santa Maria da Feira

FEIRENSE                                         29

Treinador: Manuel Gregório
Rui Leite; Heitor Silva, João Cardoso (8),
Nuno Reis (2), Fábio Cardoso (2), César
Macedo (1), Miguel Borges (1), António
Oliveira (1), Carlos Madureira (6), Pedro
Machado (5), Diogo Tavares (1), Mário
Barbosa (2), Miguel Barbosa, José San-
tos, Orlando Oliveira e Pedro Ribeiro.

BEIRA-MAR                                    34

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas, João Teixeira, Ricardo
Senos (3), Tiago Novo; André Marques
(8), Carlos Oliveira, Mlinarzik Lourenço,
Paulo Aló, Edgar Martins (1), Rodrigo
Cunha (2), Bernardo Gonçalves (8), Car-
los Rocha (6), Sérgio Costa (2) e Felino
Lopes (4)

Pavilhão da Lavandeira, em Santa Maria da Feira. Árbitros: Ramiro Silva e Mário
Coutinho (AA Aveiro). Ao intervalo: 12-12

Andebol
3.ª Divisão Nacional

André Marques num livre de sete metros frente a Rui Leite

D.R.
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S. Bernardo
vence São Paio
de Oleiros 

A equipa do São Bernardo re-
cebeu e venceu (19-18), no úl-
timo sábado, a formação do
São Paio de Oleiros, no “derby”
aveirense da Zona Norte do
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão.

Num jogo que teve muito
público no pavilhão, emoção
e equilíbrio, o conjunto do con-
celho de Santa Maria da Feira
entrou melhor, conseguindo
contrariar a defesa aveirense,
que, na primeira parte, apre-
sentou, mais permeável do que
é habitual.

Assim, o São Paio de Oleiros
foi liderando o marcador, mas
com a mundaç do sistema de-
fesnivo para 6x0, o S. Bernardo
equilibrou o jogo e foi para o
intervalo a perder apenas por
um golo (10-11).

Na segunda parte, mesmo
continuando ineficaz no ata-
que, a equipa de Aveiro esteve
em bom nível defensivamente
e, apesar do grande equilíbrio,
acabou por alcançar uma vi-
tória sofrida por um go lo. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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 Ò andebol

juniores da sir 1º maio 
Perdem em casa

A equipa de juniores femininos 
da SIR 1º Maio perdeu (26-34) na 
receção à Juve Lis. Na próxima 
ronda, a formação de Picassinos re-
cebe o Porto Salvo. Já a formação 
de juvenis femininos recebeu e ven-
ceu (29-17) o CB de Castelo Bran-
co. Sábado, a equipa marinhense 
desloca-se à Nazaré, ao reduto do 
AEDF Roupinho. ß
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  Corte: 1 de 1ID: 61770351 29-10-2015
Campeonato Nacional

Infantis Masculinos 
Sanjoanense (A), 34
Avanca, 21

Jogo que teve lugar no Municipal das Travessas, onde 
vimos momentos interessantes de andebol.

Jogo duro, mas os nossos miúdos foram capazes de 
ultrapassar as adversidades com um jogo bem conseguido 
defensivamente.

Apesar de ainda haver muito para evoluir, o jogo de hoje 
foi um bom preságio para o que o futuro nos reserva.

Deixar uma palavra de agradecimento aos pais e adeptos 
que se deslocaram ao pavilhão, que puxaram de início ao 
fi m pelos nossos miúdos.

Página 16



A17

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,08 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61771807 29-10-2015

AlcobAçA   instituições do distrito convivem no pavilhão da d. pedro i 

ceeria e cister SA promovem encontro 
de Desporto Adaptado do concelho

O Centro de Educação Espe-
cial, Reabilitação e Integração 
de Alcobaça (Ceeria) e o Cister 
Sport Alcobaça Andebol apre-
sentam, na próxima quarta-
feira, o segundo Encontro de 
Desporto Adaptado do Con-
celho de Alcobaça ‘ADAP-FEST 
2015’. 

As atividades, que juntam 

várias instituições do distrito 
de Leiria, vão decorrer no Pa-
vilhão Desportivo da Escola D. 
Pedro I.

Através desta iniciativa a 
organização pretende, mais 
uma vez, “proporcionar aos 
participantes uma manhã 
diferente com a realização 
de diversas atividades físicas 

que promovam o espírito de 
partilha”.

Os encontros intercentros 
têm por missão promover a 
acessibilidade, potenciação 
do trabalho em rede e capa-
cidade instalada, a redução 
de barreiras à participação, a 
experimentação e exploração 
das condições e potencialida-

des das práticas informais para 
pessoas com deficiência, po-
dendo envolver diretamente 
nas suas atividades as famílias, 
bem como, os trabalhadores 
das organizações, e a comu-
nidade em geral.

Mais uma oportunidade 
para ver em ação os clientes 
do CEERIA.
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bAsquEtEbol  prova na áustria

patrícia traquina 
convocada para  
Europeu adaptado

A alcobacense Patrícia Traquina foi con-
vocada para representar a seleção nacional 
no Europeu de Andebol em cadeira de rodas. 
A competição tem lugar em St. Pölten, na 
Áustria, nos próximos dias 12 e 13 de de-
zembro.

A equipa das quinas vai defrontar as sele-
ções da Holanda, Noruega e Suécia.

A atleta representa a delegação de Leiria 
da Associação Portuguesa de Deficientes, o 
emblema mais representado nesta convoca-
tória da Federação de Andebol de Portugal, 
com três andebolistas. A Patrícia Traquina 
juntam-se os leirienses João Gerónimo e 
Cândido Delgado.
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AndEbol  equipa de abel ferreira

Femininos do Cister 
somam vitórias na 
2.ª divisão nacional

Os seniores femininos do Cister Sport de 
Alcobaça arrancaram 2015/16 em grande plano, 
somando por vitórias os encontros realiza-
dos. A equipa de Abel Ferreira foi vencer a 
Castelo Branco (19-22) e averbou o terceiro 
triunfo consecutivo como visitante na 2.ª 
Divisão nacional.

A equipa de juvenis masculinos do Cister, 
por seu turno, estão num plano inverso, ten-
do encaixado a quinta derrota consecutiva 
na deslocação a Aveiro, ao reduto do São 
Bernardo (38-27), e continua no último lugar 
na 1.ª Divisão nacional.

No nacional de iniciados femininos, des-
taque para o Dom Fuas AC, que foi ganhar 
à Batalha (20-38) e subiu ao 3.º lugar, com 
duas vitórias em outros tantos jogos. O Cis-
ter SA perdeu com a Juve Lis (54-10) e soma 
três derrotas.

No nacional de juvenis femininos , o Cister 
SA ganhou na Batalha (25-30) na estreia na 
competição.
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As equipas masculinas e 
femininas da Escola de Ande-
bol da ACRNadadouro fize-
ram a sua estreia no passado 
fim de semana, no escalão 
de minis, no primeiro encon-
tro de minis da Associação 
de Andebol de Leiria e que se 
realizou na Batalha. 

Em masculinos, para além 
da ACR Nadadouro, estive-
ram presentes Batalha, Cis-
ter e D.Fuas. Em femininos, 
jogaram com o ACR Nada-
douro as equipas Batalha A e 
B e o JAC de Alcanena. Nos 
dois escalões cada equipa 
realizou três jogos.

Andebol

Equipas do Nadadouro estreiam-se

As duas equipas do Nadadouro
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