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Dois reforços 
no São Bernardo 

Aveirenses, com o novo timo-
neiro João Alves, preparam o re-
gresso ao Andebol 1 

Com um novo treinador, João Alves, o S. 
Bernardo garantiu dois reforços, tendo em 
vista o regresso ao Andebol 1. Assim, o 
guarda-redes Emanuel Ribeiro (ex-ABC) e 
Ricardo Queirós (ex-Camões) são as caras 
novas num plantei que deverá manter ainda 
vários jogadores da temporada anterior, 
como são os casos de Hélder Carlos, João 
Valente, Ulisses Ribeiro, Tiago Portas. Jorge 
Justino, Filipe Silva, Leandro Rodrigues, João 
Oliveira, João Massa, João Vilar e Albano 
Lopes. De saída estão Carlos Madureira (AC 
Fafe) e Diogo Taboada (Sanjoanense). H. C. 
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ANDEBOL 

Suárez ingressa 
no Avanca 
--> Guarda-redes cubano estava 
na Sanjoanense, equipa que jogou 
fase finai da 11 Divisão 

O guarda-redes cubano Magnol Suárez 
vai reforçar a Artística de Avanca na 
temporada que se avizinha, depois deter 
competido na Sanjoanense, emblema 
que jogou a fase final dali divisão 
nacional. O guardiào irá Juntar-se ao 
capitão Luis Silva nas redes do Avanca, 
que será novamente orientado por 
Carlos Martingo. Magnol tem 22 anos e 
chegou na época passada ao FC Porto, 
que o emprestou à Sanjoanense onde 
realizou 16 jogos desde que chegou ao 
clube em fevereiro. 

Quem também irá ingressar no Avanca é 
o lateral-direito Diogo Silva, ex-ISMAI. O 
jovem jogador de 19 anos fez a formação 
no Colégio dos Carvalhos, rumando ao FC 
Porto em 2014/15, onde se manteve até 
dezembro de 2016, na equipa júnior e 
equipa B, altura em que reforçou os 
maiatos. Já o extremo-esquerdo 
Lourenço Santos regressa ao clube 
depois de ter representado por 
empréstimo o São Paio de Oleiros. H. C. 
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mais andebol 

O SORTEIOS. O auditório do Centro 
Cultural Casapiano, em Lisboa, será 
palco, no próximo dia 21, dos sorteios 
do principal campeonato masculino, 
Andebol 1, que conta com 14 clubes, 
e da I divisão feminina. que junta 12 
formaçôes. 
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UMINHO
| Redacção | 

A UMinho marcou presença
mais uma vez num Europeu
Universitário de Andebol, mas
desta vez ficou fora do pódio.
Foi a primeira vez que tal acon-
teceu. Os minhotos entraram
mal na competição e foram eli-
minados na fase de grupos, ten-
do conseguido um modesto dé-
cimo lugar.

Na fase de grupos, e frente à
equipa da casa – Universidade
de Málaga – os minhotos entra-
ram em campo com o pé esquer-
do, cometeram muitos os erros,
e foi notória a pouca capacidade
física no choque e a falta de ex-
periência nos duelos individuais.

O resultado final de 35-19 não
deixa margem para dúvidas.

No último jogo do grupo, que
ditaria a passagem aos quartos-
de-final, a equipa esteve melhor,
mas mais uma vez a “falta de ca-
bedal” ditou uma derrota por 35-
33 frente aos polacos da Univer-
sidade de Rzeszow… ao que se
juntou a lesão de um dos jogado-
res mais experientes e influen-
tes, o ponta Carlos Martins.

Já na luta pela melhor classifi-
cação (entre o 9.º e o 12.º lugar),
a equipa de Gabriel Oliveira ha-
veria de bater os turcos da Uni-
versidade de Marmara por 33-
29, mas sofreu mais um desaire
(36-34) frente à Universidade de
Split. Com estes resultados a
UMinho classificou-se num mo-
desto 10.º lugar.  “Falhamos e só
tenho que assumir a responsabi-
lidade por isso. Aos estudantes/
atletas escolhidos por mim para
representar a UMinho, só tenho
que dar os parabéns pela entrega
e sacrífico que puseram em cam-
po, mas infelizmente e não é me-
nosprezar ninguém, já não te-
mos a qualidade que tínhamos
num passado recente”, assumiu
Gabriel Oliveira.

Andebol da UMinho fora do pódio
no Europeu Universitário
PELA PRIMEIRA VEZ na sua história, a equipa de andebol da UMinho foi eliminada na fase de grupos
da competição, ficando pelo 10.º lugar.

DR

Andebol masculino da UMinho com a pior classificação de sempre nos Europeus Universitários (10.º lugar)
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Sara Gonçalves (na foto), Mónica Gomes e Cláudia Vieira são reforços. 

Trio do Sports 
reforça Madeira SAD 
Sara Gonçalves, Mónica Gomes e 
Cláudia Vieira, andebolistas que nas 
últimas temporadas vestiram a ca-
misola do CS Madeira são os últi-
mos reforços por agora conhecidos 
do Madeira Andebol SAD para a 
época 2017/2018, juntando-se assim 
a Isabel Góis, Mónica Soares e Cris-
tiana Morgado, reforços que em de-
vido tempo o DIÁRIO anunciou. 

Sara Gonçalves e Mónica Gomes 
são duas caras conhecidas, expe-
rientes andebolistas que fizeram 
grande parte das suas carreiras no 
Sports Madeira. Sara Gonçalves, a 
melhor marcadora do campeonato  

nacional, teve uma passagem breve 
pelo Madeira SAD, emblema que vê 
agora o seu regresso confirmado. 
Cláudia Vieira é uma jovem que co-
meçou no CS Madeira a prática do 
andebol. Regista uma passagem 
pelo CD Bartolomeu Perestrelo ten-
do depois regressado ao Sports Ma-
deira onde na época passada, relem-
bre-se, deu um forte contributo para 
a vitória na Taça de Portugal. E in-
ternacional júnior por Portugal. No 
campo das renovações o Madeira 
Andebol anunciou também a conti-
nuidade de Márcia Abreu e Anais 
Gouveia por mais uma temporada. 
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europeu universitário de andebol 

UMinho termina prova 
num modesto 10.º lugar
A equipa de andebol da Universidade do Minho 
não garantiu, pela primeira vez na história, uma 
presença no pódio no Campeonato Europeu 
Universitário da modalidade. Os minhotos 
entraram mal na competição e foram eliminados 
na fase de grupos, tendo conseguido um modesto 
décimo lugar. 

Na fase de grupos, e frente à equipa da casa, 
a Universidade de Málaga, a UMinho perdeu na 
estreia por 35-19, seguindo-se novo desaire, agora 
por 35-33, frente aos polacos da Universidade 
de Rzeszow. Na luta pela melhor classificação 
possível (entre o 9.º e o 12.º lugares), a equipa 
orientada por Gabriel Oliveira haveria de bater 
os turcos da Universidade de Marmara (33-
-29), mas sofreu nova derrota  (36-34) contra a 
Universidade de Split.

«Tínhamos como objetivo ficar nos seis primei-
ros. Falhamos e só tenho que assumir a responsa-
bilidade por isso», resumiu o selecionador Gabriel 
Oliveira. 

D
M
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ANDEBOL ROI FERBRA 
NO AWAS SANTAS 
O ponta-esquerda Rui 
Ferreira é reforço do Águas 
Santas para a próxima 
temporada. O jogador, que 
esteve no FC Porto nas 
últimas três épocas e um 
total de cinco, teve ainda 
passagens pelo Colégio dos 
Carvalhos e o FC Gaia, clube 
onde começou a jogar. Rui 
Ferreira tem 20 anos e 
passagens pelas seleções em 
diversos escalões da 
formação. —a.o. 
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