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Avelino Conceição

� A 16.a edição do torneio “Carlos
Martins”, em andebol, decorreu na
passada terça-feira, feriado nacio-
nal, e contou com o apoio da Fede-
ração de Andebol de Portugal, da
Associação de Andebol de Aveiro e
de várias outras entidades que se
quiseram associar ao evento.

A competição arrancou com
uma partida de minis femininas,
na qual a equipa do Salreu, que está
a dar os primeiros passos, perdeu
frente ao Colégio de Gaia. No en-
contro seguinte, a equipa de infan-
tis, como já vem sendo um hábito,
venceu o Colégio de Gaia.

Da parte da tarde mais quatro
jogos preencheram um dia repleto
de andebol, provando que o torneio
é uma aposta ganha por todos
aqueles que fazem deste aconteci-
mento um momento alto da época,
ano após ano. O encontro Salreu-
Padroense, em minis, pendeu para
a equipa da casa (12-8), ao passo que
as juvenis do Salreu venceram o

estreante Cucujães de forma clara,
por 24-16.

Seguiram-se, depois, os jogos mais
apetecidos do torneio, ou seja, estive-
ram em acção aqueles que, em outros
tempos, deram grande nome ao clu-
be. Primeiro realizou-se uma partida
entre antigas atletas do clube, num
misto de juventude com alguma
veterania, facto que não impediu a
que se assistisse a um magnífico

espectáculo, vencendo, sem grande
surpresa, as mais jovens, apesar da
réplica das mais antigas.

Por fim, a fechar o torneio, realce
para o encontro entre antigos prati-
cantes do Salreu e o actual campeão
da fase de acesso à 3.a Divisão Naci-
onal, o EAC Estarreja Andebol Clu-
be. Este último, sem grandes “barri-
gas”, venceu com facilidade, fe-
chando uma festa, que, diga-se,

levou durante todo o dia ao Pavi-
lhão de Salreu várias dezenas de
pessoas, que na parte final enche-
ram as bancadas.

Esta 16.a edição do torneio termi-
nou com mais uma singela homena-
gem ao malogrado atleta pelo então
presidente, António Mortágua,
momento que contou com a pre-
sença de familiares de Carlos Mar-
tins, inclusive o seu irmão gémeo.l
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EQUIPA das antigas atletas na altura da homenagem a Carlos Martins
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Torneio “Carlos Martins”
proporciona espectáculo
Dia repleto de jogos assinala mais uma homenagem 
ao ex-atleta. Aposta do Salreu voltou a ser um sucesso
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Associação de Andebol de Leiria
comemora 25º aniversário 

A Associação de Andebol de
Leiria (AAL) comemorou, no
domingo, o seu 25.o aniversário,
com um vasto conjunto de inicia-
tivas, que pretendeu homenage-
ar todos os que ajudaram a criar
a associação distrital.

Entre atletas, antigos presiden-
tes e fundadores, clubes desporti-
vos do distrito e respectivos pre-
sidentes, muitos foram os nomes
homenageados na cerimónia.

O evento contou ainda com a
presença do Presidente da
Câmara Municipal de Leiria,
Raul Castro, bem como de outros
autarcas da região, do presidente
da Associação de Andebol de Lei-
ria, Mário Bernardes, do funda-
dor da Federação Portuguesa de
Andebol, Luís Santos e do seu
actual presidente, Ulisses Pereira. FO
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Sporting vence Benfica

O Sporting venceu, ontem, o Benfica, por 33-32, em 
encontro em atraso da sétima jornada da fase final do 
campeonato de andebol da primeira divisão, com o golo 
da vitória a surgir nos últimos segundos.

A vitória do Sporting  deixa três equipas em igual-
dade pontual (41 pontos): Benfica (2.º), Sporting (3.º) 
e Madeira Sad (4.º).

Na próxima jornada, a 5 de maio, o Sporting CP vai 
jogar ao Funchal, e o SL Benfica recebe o Águas Santas. 
O campeão nacional, FC Porto, recebe o ABC de Braga 
no Dragão Caixa.
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