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SUBSTITUI O FALECIDO ALEKXANDER DONNER

Sandra Fernandes é a nova 
treinadora do Madeira SAD

A ex-jogador de andebol Sandra Fernandes é a 
nova treinadora da equipa masculina do Madeira 
SAD, substituindo no cargo o falecido Alekxander 
Donner, confirmou à agência Lusa fonte do clube 
madeirense da I divisão nacional.
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A TER LUGAR ESTA ÉPOCA

ABC de Braga organiza torneio 
para juntar antigos jogadores

O ABC de Braga está a organizar um torneio de 
andebol destinado aos seus ex-atletas. De acordo 
com o clube, o grande objetivo da competição é 
voltar a reunir as gerações que passaram «pela 
escola de campeões».

Este torneio vai decorrer durante a época despor-
tiva em curso. Desta forma, os participantes terão 
a hipótese de voltar a jogar no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga.

Trata-se, sem dúvidas, de uma oportunidade tam-
bém para os atletas «reverem os amigos e reviverem 
bons momentos passados no Flávio Sá Leite».

Assim, os interessados em participar no torneio 
devem inscrever-se até ao dia 15 de setembro. As 
inscrições podem ser feitas através do site do ABC  
ou na página do facebook do clube minhoto.
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A ex-jogadora de andebol Sandra
Fernandes é a nova treinadora da
equipa masculina do Madeira SAD,
substituindo no cargo o falecido
Alekxander Donner, confirmou à
agência Lusa fonte do clube madei-
rense da I divisão nacional.
O cargo que vai ocupar Sandra

Fernandes é inédito no andebol por-
tuguês, já que esta é a primeira vez
que uma mulher orientará uma
equipa masculina.
A ex-jogadora doMadeira SAD foi

internacional por diversas vezes,
conquistando vários títulos nacio-
nais, e ocupava atualmente o cargo
dediretora técnica daAssociaçãode
Andebol daMadeira.
Para além disso, a treinadora era

técnica da seleção nacional de an-
debol de sub-19, cargo que deverá
abandonar em função das suas no-
vas responsabilidades.
Sandra Martins Fernandes terá

como adjunto Duarte Filipe, que
exercia o mesmo cargo na equipa
feminina doMadeira SAD. 1

7 ANDEBOL: PRIMEIRA VEZ QUE UMA MULHER VAI EM PORTUGAL ORIENTAR UMA EQUIPA MASCULINA

Sandra Fernandes
começa a traba-
lhar na mesma
semana em que
arranca o cam-
peonato nacional,
em que o Madeira
SAD terá como
opositores Águas
Santas, Avança,
Maia, ABC, Fafe,
Belenenses, FC
Porto, Passos Ma-
nuel, Benfica,
Sporting da Horta
e Sporting. No ar-
ranque, o Madeira
SAD estará sá-
bado, a partir das
21h00, no Pavi-
lhão do Sporting
da Horta para de-
frontar a equipa
local. A estreia de
Sandra Fernandes
na Madeira será a
14 de Setembro,
ante o ABC.

Sandra Fernandes
treina SAD masculina

Sandra Fernandes torna-se na primeira mulher a treinar uma equipa masculina JM

Página 8



  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 8,38 x 2,06 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 49562612 04-09-2013

Primeira mulher a treinar
andebol masculino em Portugal
é escolha do Madeira SAD Pág. 24
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O novo Centro Multiusos de Lamego vai receber o primeiro jogo de alta competição já no próximo dia
4 de janeiro com a realização do Portugal/ Turquia, inserido na qualificação para a fase final do
Campeonato do Mundo de Andebol em seniores masculinos. O encontro começa às 20h15 e terá
transmissão em direto na RTP2. O jogo que vai opor as duas seleções marca a estreia do moderno
Centro Multiusos de Lamego como palco de grandes competições desportivas, um equipamento que
também está apetrechado para acolher eventos culturais e de lazer, bem como iniciativas de apoio às
atividades empresariais e de promoção de produtos locais e regionais. Durante a cerimónia de
assinatura do protocolo de colaboração entre a autarquia de Lamego e a Federação de Andebol de
Portugal (FAP), Francisco Lopes enfatizou que este jogo de qualificação de acesso ao Campeonato do
Mundo é "uma oportunidade de dar visibilidade a uma modalidade muito praticada no concelho,
através do Andebol Clube de Lamego, um dos nossos maiores clubes". "É importante que se olhe para
Lamego como um município onde se dá valor ao desporto e onde tem existido uma relação profícua
com os nossos clubes e associações." As entidades organizadoras esperam agora que cerca de 1500
pessoas assistam a este encontro que deverão desembolsar 2EUR cada uma e, desta forma, também
terem direito à oferta de uma t-shirt comemorativa deste dia desportivo. Na preparação para o
embate de 4 de janeiro, a seleção lusa permanecerá quatro dias na cidade de Lamego, durante os
quais deverá realizar treinos abertos ao público e fazer visitas a diversos estabelecimentos de ensino.
Esta partida é a primeira de um conjunto de quatro que a seleção das quinas disputa com o objetivo
de garantir a presença no 23º Campeonato do Mundo de Andebol que decorrerá em Espanha. Para
além de Portugal e da Turquia, a Ucrânia também integra este grupo. Henrique Torrinha Cardoso,
presidente da FAP, mostra-se esperançado que Lamego seja o "talismã da seleção nacional" e que "o
objetivo de apuramento seja cumprido". A organização do encontro Portugal/ Turquia promoverá
ainda a realização de uma ação de formação dirigida a professores de Educação Física, subordinada ao
tema Importância do jogo reduzido na iniciação ao Andebol, ministrada por Jorge Varejão, master
coach e formador de treinadores da FAP.
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Andebol

Entre os dias 6 e 8 de 
setembro o Pavi-
lhão de Desportos 

vai ser palco do “I Vila Real 
Andebol Cup”, um evento 
organizado pelo Sport Vila 
Real e Benfica e que vai con-
tar com a participação das 
equipas juvenis masculinas do 
Futebol Clube do Porto, do 
Sport Lisboa e Benfica e da 
Associação Atlética de Águas 
Santas.

Henrique Oliveira, treina-
dor da equipa anfitriã e mem-
bro da organização, explicou 
ao Nosso Jornal que o obje-
tivo do encontro é “divulgar 
a modalidade” mas também 
“cativar mais patrocinadores”.

“Sobretudo ao nível dos es-
calões de formação é neces-
sário conseguir mais apoios, 
é preciso mudar mentalida-
des junto do município e das 

empresas”, explicou o técni-
co, revelando que atualmente 
o Sport Vila Real e Benfica 
tem equipas em quatro esca-
lões de formação masculinos, 
minis, infantis, iniciados e ju-

venis, envolvendo cerca de 80 
jovens.

A organização sublinha que 
as três equipas convidadas “fi-
guraram nos três primeiros 
lugares na tabela classificati-

va do último Campeonato de 
Juvenis Masculinos, da 1ª Di-
visão”.

Além dos jogos entre os 
quatro clubes participantes, 
o torneio, realizado também 

no âmbito dos 25 anos da As-
sociação de Andebol de Vila 
Real, vai ainda ficar marcado 
pela realização, no dia 8, pe-
las 15h00, de um jogo entre 
a equipa júnior do Sport Lis-
boa e Benfica e, ainda, a con-
firmar, o Futebol Clube do 
Porto.

De sublinhar que, a equipa 
de juniores do Benfica vai fa-
zer um “mini estágio” na capi-
tal de distrito transmontana, 
chegando a Vila Real logo no 
dia 5 de setembro e permane-
cendo até ao dia 8.

No que diz respeito ao I 
Vila Real Cup, o primeiro 
encontro está marcado para 
as 19h00 do dia 6 e será dis-
putado pelo FC Porto e pela 
equipa de Águas Santas. No 
mesmo dia, pelas 21h00, o 
Benfica encontra-se com a 
equipa anfitriã.

Todos os encontros do tor-
neio são de entrada livre. 

Calendário de jogos
6 de setembro

19h00 Águas Santas – FC 
Porto

21h00 SVR Benfica – SL 
Benfica

7 de setembro
19h00 SVR Benfica – 

Águas Santas
21h00 SL Benfica – FC 

Porto

8 de setembro
13h00 SVR Benfica – FC 

Porto
15h00 Taça Vila Real An-

debol Cup Juniores
17h00 SL Benfica – Águas 

Santas 

No Pavilhão de Desportos

I Andebol Cup vai trazer o Benfica e o Porto a Vila Real

equipa do sVr Benfica que vai participar no torneio
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Sporting: Supertaça de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b36f2ae2-a1dd-414b-b352-

f5fc3c0c983c&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Depois de vencer a Supertaça de Andebol frente ao FC Porto, as expectativas do Sporting para a
próxima época são elevadas.
 
 

Página 13



A14

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 12,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49544350 22-08-2013
SUPERTAÇA DE AN-
DEBOL JOGA-SE SÁ-
BADO

Decorre sábado, dia 
24, no Pavilhão do Ina-
tel, as finais da Super-
taça de Andebol. Para 
as 15h00 está marcada 
a partida da equipa fe-
minina, com as cam-
peãs em título, Alava-
r ium, frente às ven-
cedora s  da  Taça  de 
P o r t u g a l ,  M a d e i r a 
Sad.

A segunda Superta-
ça, disputa-se às 18h00 
e coloca frente a fren-
te o campeão nacional 
Futebol Clube do Por-
to e o Sporting, ven-
cedor da Taça de Por-
tugal. As partidas são 
transmitidas, na Bola 
TV. MC
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