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Veteranos mostram o que sabem
no Pavilhão de São Bernardo
D.R.

Andebol
Torneio Ibérico

EVENTO O Pavilhão da Aldeia
Desportiva de S. Bernardo acolhe, esta quinta-feira, o 4.º Torneio
Ibérico Cidade deAveiro, em veteranos masculinos, competição
que é organizado pela equipa de
“velhas guardas”do Centro Desportivo de São Bernardo.
No torneio participam oito
equipas, entre as quais a espanhola do Bueu Atletic Pontevedra (Galiza), divididas por dois
grupos, disputando 16 jogos de
curta duração. As equipas do
São Bernardo, Gondomar Cultural, 1.º Dezembro e Vitória de
Setúbal integram o GrupoA, enquanto o Grupo B é composto
pelas formações da Sanjoanense, Benavente, Ginásio do
Sul e Pontevedra.
Os anfitriões dão início ao torneio, defrontando, às 9 horas, o
conjunto de Gondomar, se-

Equipa de veteranos do Centro Desportivo de S. Bernardo é a anfitriã da competição

guindo mais oito jogos até à
pausa para almoço. A competição prossegue a partir das 15
horas, com mais três jogos da
fase de grupos, entrando depois
nas partidas finais de apuramento do 1.º ao 8.º classificados.

A organização prevê que, entre atletas e dirigentes, o evento
acolha cerca de uma centena e
meia de intervenientes. Será
uma jornada da veterania do
andebol, que privilegiará o convívio, confraternização e ami-

zade. Segundo José Rodrigues,
elemento da equipa de veteranos do S. Bernardo pretendese, com mais esta edição do
Torneio Ibérico, “reforçar os laços de amizade entre as equipas
envolvidas”. |
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ANDEBOL
veTeRAnOs dO mARíTImO
gOleIAm nACIOnAl
A equipa de veteranos do CS
Marítimo iniciou a defesa do
título de campeão regional
com duas vitórias, com destaque para a goleada das “antigas” aplicada ao Nacional por
27-8.
Na outra partida, que também foi realizada no passado
domingo, os verde-rubros
venceram os veteranos do
Infante Dom Henrique por
20-24. Recorde-se que o Marítimo é também vice-campeão nacional e participante
europeu.
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ANDEBOL Depois de Madeira SAD, FC Porto, Benfica, ABC e Águas
Santas, é agora a vez de os avancanenses irem ao torneio da Holanda

MANCA NUM
LOTE DE NOTÁVEIS

O Avanca é sexto no campeonato e ambiciona ficar no grupo dos primeiros
Equipa de Carlos Martingo,
uma das mais jovens do
campeonato nacional da I
Divisão e única com sede
numa vila, terá a primeira
experiência internacional
no final deste mês, entre os
dias 27 e 29
ITMOUIMARAES

••• O

Avanca será a sexta
equipa portuguesa a participar no Limburgse Handbal
Dagen (L1-1D), torneio holandês que se joga entre o Natal e
o Ano Novo e vai para a 29.2
edição. "Quando fui lá com o
FC Porto, fiquei com boas relações com um dos diretores
do torneio", explica o técnico
Carlos Martingo. "É a primeira vez que oAvanca vai a uma
prova fora. A equipa é muito
jovem e estes jogos serão
bons para os jogadores", continua Martingo, lembrando
que comanda uma formação
com "uma média de idades
de 20,4 anos".
Na quarta época do treinador ao leme dos avancanenses - entrou a meio de
2013/14 -, a equipa, que está
também pela quarta vez na 1
Divisão, ocupa o sexto lugar.
"É bom, mas temos consciência de que podíamos ter feito
melhorem dois ou três jogos;
em casa com Horta, fora com

o Boa Hora e, pelo desenrolar Não temos arcaboiço finando jogo, com o Sporting po- ceiro para aguentar os jogadíamos ter feito mais um dores todos", admite.
pontinho", diz o técnico de
O Avanca será a sexta pre37 anos, assumindo uma sença lusa no torneio holanmeta ambiciosa depois do sé- dês, que já teve FC Porto,
timo lugar da temporada pas- Benfica, ABC e Águas Santas
sada, a melhor classificação como vencedores. A compede sempre do clube: "Temos tição tem no Viking Stavancomo objetivo entrar no Gru- ger, da Noruega, o clube com
poA. Este ano é mais compe- mais conquistas, três.
titivo, mas se acabasse agora,
estávamos lá. Até à paragem
do Natal, ainda temos três joAS PARTICIPACÕES
gos importantes para ga- PORTUGUESAS
nhar." Por outro lado, para já ANO CUBE CLASSIFICAÇA0
4"
a pouco mais poderá aspirar. 2005 tilladelraSAD
FCPorto
"Queremos ser um clube 2009
2010 ~fica
onde os jovens jogadores te- 2011 ABC
S"
nham oportunidade de evo- 2012 FCPorto
2013 AguasSantas
luir, queremos fazê-los cres- 2014
cer e ir para outros clubes. 2015 ABC

Madeira SAD fez a estreia lusa
"Em 2002 estive em Viseu com a seleção da Holanda e fiz
alguns contactos. Depois, o Madeira SAD foi campeão [n.
d.r.: 2004/05] e convidei-os. Foi a primeira equipa
portuguesa a participar no Limburgse Handbal Dagen,
foi comigo que isso aconteceu", conta Guido Douven,
responsável pelas equipas que participam neste torneio
holandês. "Desde essa altura que mantenho boas
relações de amizade em Portugal, casos dos professores
José Magalhães, Jorge Tormenta e Paulo Jorge Pereira",
explica ainda Douven.

A Artística
de Avanca fundada em
1956, e
sempre com
andebol,
possuindo
cerca cie 110
atletas estará no
Grupo B do
torneio
holandês,
juntamente
comas
seleções de
Angola e
Irãoecom o
OC1-Lions, a
equipa da

casa. onde
ioga João
Jacob
Ramos
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