
 

 

 

 

Os vindeiros 29 e 30 de setembro terá lugar o VII Memorial Manolo Carrera. Este 

torneo de fútbol base é unha homenaxe de CD Velle a un home que adicou toda a 

súa vida a ardua labor de traballar polo deporte de base.  

Nesta VII edición citaranse en Monte da Aira un total de 32 equipos das categorías 

prebenxamín e benxamín. Contando coas mellores Escolas de Fútbol Base de 

Galicia como son por exemplo  R.C. CELTA DE VIGO, R.C. DEPORTIVO DA CORUÑA, C.D. 

LUGO, C.D. COYA, así como a presenza de boa parte das escolas da nosa provincia. 

Ademais nesta edición contaremos cunha representación do deporte base do pais 

veciño coa participación do GD Chaves. Cerrando desta forma un plantel de 

equipos que fai que este torneo sexa referencia no Fútbol Base da nosa 

comunidade autónoma.  

O VII Memorial Manolo Carrera celebrarase nas instalacións municipais de 

“MONTE DA AIRA” (Velle) na categoría PREBENXAMIN o sábado día 29 e en 

categoría BENXAMIN o domingo día 30 setembro.  Mais de 400 rapaces compitirán 

en Velle, prevese dende o clube unha afluencia maior as 1500 persoas nas 

instalacións deportivas de Monte da Aira (Velle).  

 

Este torneo é outra aposta mais da Escola de Fútbol do CD Velle polo fútbol base. 

Un clube modesto que xa dende o ano 1976 ven sendo canteira inesgotable de 

xogadores para a maioría de clubes que conforman as distintas ligas e categorías 

da nosa provincia. 

 

Dende a nova directiva, que tomou posesión o 1 de xullo, esperamos que sexa 

unha festa do deporte base. Tendo claro co obxetivo do Memorial non é a 

competición en si, senon o desfrute dos xóvenes participantes. Desfrute que 

formará parte da súa formación en valores tan importantes na práctica deportiva 

como son a capacidade de poder traballar en equipo, o espíritu de superación, o 

respeto o rival ou a humildade.  

 

Por iso o 29 e 30 de setembro, todos a Velle!! Todos a desfrutar do VII Memorial 

Manolo Carrera. 
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