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ANDEBOL/1.ª DIVISÃO NACIONAL

� O jovem internacional portu-
guês, Pedro Seabra, é o mais recen-
te reforço do ABC. Formado no São
Bernardo, o central, que nas próxi-
mas semanas vai disputar o Cam-
peonato do Mundo Sub/21, trocou
o Sporting, clube que representou
nas últimas duas épocas, pelo his-
tórico emblema de Braga.

Pedro Seabra, de 1,77 metros e 77
quilos, é um dos mais promissores

atletas nacionais, e, apesar de ter
apenas 21 anos, é um jogador que já
acumula muita experiência, pois
há já uma série de épocas que actua
ao mais alto nível em Portugal.

O ABC, para além de Pedro Sea-
bra, anunciou a contratação de José
Pedro Coelho, jogador que tam-
bém já passou pelo São Bernardo e
que na última época foi o melhor
marcador do campeonato.l

Pedro Seabra troca
Sporting por ABC

PEDRO SEABRA assinou contrato com ABC

D
.R

.
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Andebol: atletas do ABC de Braga
Hugo Rosário e Luís Oliveira
no mundial de juniores

Depois de uns dias de repouso, a selecção nacional de 

sub-21 masculinos, sob o comando de Rolando Freitas, 

volta a concentrar-se hoje para o último estágio antes 

da partida para a Grécia onde, entre 17 e 31 de Julho, 

vai disputar o campeonato do mundo de juniores.

Os dezasseis jogadores convocados por Rolando Frei-

tas – entre os quais se contam Hugo Rosário e Luís Olivei-

ra, do ABC de Braga – reúnem-se de manhã no Centro de 

Estágio de Rio Maior. Atletas e equipa técnica vão ultimar 

a ida para o mundial, com a partida para Thessaloniki, 

na Grécia, agendada para a madrugada de 15 de Julho.

O campeonato do mundo sub-21 disputa-se na Grécia, 

de 17 a 31 de Julho de 2011 e, após o sorteio realiza-

do a 16 de Abril, em Thessaloniki, Portugal disputa a 

primeira fase do Mundial 2011 no grupo D, junta-

mente com a Suécia, Espanha, Hungria, Irão e o Canadá 

(3.º classificado dos jogos Pan-Americanos).

Luís Oliveira

DR
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Andebol

Jorge Rito (finalmente) 
confirmado treinador do Benfica

O antigo treinador do ABC 
de Braga Jorge Rito assumiu 
ontem que quer ser campeão 
pelo Benfica, no dia em que 
foi anunciado oficialmente 
como técnico do emblema 
da Luz.

Cofirmou-se, assim, uma 
notícia do Diário do Minho 
do dia 14 de Junho último, 
onde igualmente demos conta 
da contratação, por parte do 
ABC, dos atletas Pedro Seabra 
e José Pedro Coelho.

Após sete anos como trei-
nador principal do ABC, Jor-
ge Rito, que começa a traba-
lhar a 1 de Agosto de “águia 
ao peito”, revelou que não po-
dia recusar o convite dos “en-
carnados”, embora pensasse 
que não sairia de Braga tão 
depressa.

«Estava há 23 anos no ABC. 
Muitas pessoas pensavam que 

o Jorge Rito tinha um contra-
to vitalício com o clube. Eu 
também não pensava já sair. 
O convite do Benfica fez-me 
pensar. Limámos algumas coi-
sas. E aqui estou», disse o trei-
nador à Benfica TV.

Ainda a conhecer os can-
tos à casa, Jorge Rito sente-
-se «privilegiado por treinar 
o Benfica e ter um lote de 
jogadores para desenvolver 
um grande trabalho» no clu-
be lisboeta.

«Espero estar à altura deste 
grande desafio. Temos o ob-
jectivo de vencer o título na-
cional. Ainda estou a apreciar 
a grandeza do clube», disse o 
treinador, que traçou a meta 
para a próxima temporada.

«Nos últimos sete anos 
como treinador principal do 
ABC perdemos alguma ca-
pacidade competitiva. Tenho 

agora a possibilidade de criar 
uma equipa à minha imagem, 
com capacidade para lutar em 
todas as frentes. Para ganhar. 
Não há nada mais aliciante 
para um treinador que ter es-

tas ferramentas», rematou.
Para a época que se avizi-

nha Jorge Rito conta já com 
a contratação do internacional 
português Inácio Carmo, com 
quem já trabalhou no ABC. 

Jorge Rito

DM
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Jorge Rito muda-se para o
Benfica após 23 anos de ABC

O antigo treinador do ABC de Braga Jorge Rito
assumiu ontem que quer ser campeão pelo
Benfica, no dia em que foi anunciado como
técnico do emblema da Luz. Após sete anos
como treinador principal do andebol do ABC -
onde está há 23 anos -, Jorge Rito, que co-
meça a trabalhar a 1 de Agosto de "águia ao
peito", revelou que não podia recusar o con-
vite dos "encarnados", embora pensasse que
não sairia de Braga tão depressa. Jorge Rito,
que sucede a José António Silva, conta já com
a contratação do internacional português Iná-
cio Carmo, com quem já trabalhou no ABC.
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Jorge Rito confi rmado no Benfi ca
Andebol

O antigo treinador do ABC 
foi ontem anunciado como su-
cessor de José António Silva 
no comando técnico da equipa 
de andebol do Ben� ca e assu-
miu o objetivo de ser campeão 
nacional pelos «encarnados». 
Após sete anos como treina-
dor principal do emblema de 
Braga, Jorge Rito, que começa 
a trabalhar a 1 de Agosto de 
«águia ao peito», revelou que 
não podia recusar o convite do 

Ben� ca, embora pensasse que 
não sairia de Braga tão depres-
sa. “Estava há 23 anos no ABC. 
Muitas pessoas pensavam que 
o Jorge Rito tinha um contrato 
vitalício com o clube. Eu tam-
bém não pensava já sair, mas o 
convite do Ben� ca fez-me pen-
sar. Limamos algumas coisas. E 
aqui estou”, disse o treinador à 
Ben� ca TV.

Ainda a conhecer os cantos 
à casa, Jorge Rito sente-se “pri-

vilegiado por treinar o Ben� ca 
e ter um lote de jogadores para 
desenvolver um grande traba-
lho” no clube lisboeta. “Espero 
estar à altura deste grande desa-
� o. Temos o objetivo de vencer 
o título nacional”, con� rmou o 
técnico. 

Para a temporada que se avi-
zinha, Jorge Rito conta já com 
a contratação do internacional 
português, Inácio Carmo, com 
quem trabalhou no ABC.
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Preparar Mundial de juniores de andebol

Seleção de sub-21 inicia hoje 
estágio em Rio Maior   

A seleção portuguesa mas-
culina de sub-21 realiza, en-
tre hoje e sexta-feira o último 
estágio antes de partir para 
a Grécia, onde vai disputar o 
Mundial de juniores.

Entre os 16 eleitos por Ro-
lando Freitas, o Sporting é o 
clube mais representado, com 
quatro atletas – Pedro Mar-
ques, Rui Silva, Pedro Portela 
e Carlos Siqueira –, seguido do 
FC Porto, com três – Gilber-
to Duarte, Ricardo Pesqueira 
e Hugo Santos. Madeira SAD, 
com Nuno Silva e João Fer-
raz, ABC de Braga, com Luís 
Oliveira e Hugo Rosário, e 

Belenenses, com Bélone Mo-
reira e André Vilhena, estarão 
representados na Grécia com 
dois jogadores cada. António 
Areia será o único jogador do 
Benfica na competição, Artem 
Kuybida do Vitória de Setúbal 
e João Ramos do Sporting de 
Espinho. O mundial de junio-
res decorrerá na Grécia entre 
os próximos dias 17 e 31, com 
a seleção portuguesa integrada 
no grupo D, juntamente com 
Suécia, Espanha, Hungria, Irão 
e Canadá. Portugal jogará o 
seu primeiro desafio com o Ca-
nadá, logo no dia número um 
da prova.

Andebol. Sub-21 portugueses 
vão competir no Mundial

DR 
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Jorge Rito deixa ABC e passa a treinar o Benfica

Jorge Rito é o novo treinador de 
andebol do Benfi ca, depois de 23 
anos ao serviço do ABC de Braga, 
anunciou ontem o clube lisboeta. 
O sucessor de José António Silva 

aponta não só à conquista do 
campeonato, o que não acontece 
desde 2007/08, mas também 
ambiciona vencer a Taça das Taças, 
a Taça de Portugal e a Supertaça
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Depois dos títu-
los alcançados em 
2008 e 2009 e o 

terceiro lugar na edição do 
ano passado, a equipa “Não 
é lojadoandebol.com” voltou 
a vencer o Torneio Tribol de 
Praia Cidade de Vila Real. 
Esta vitória foi merecidíssima 
visto ser uma equipa talhada 
para qualquer das modalida-
des, uma vez que no Andebol, 
como o previsto, não deram 
hipóteses a ninguém e foram 
ainda segundos classificados 
no Voleibol e terceiros no Fu-
tebol, totalizando 6 pontos. 
Logo atrás, repetindo o se-
gundo lugar da edição pas-
sada ficou a equipa reguense 
da “Óptica Santos”, que mais 
uma vez teve uma excelen-
te participação, conseguindo 
um quarto lugar no Voleibol, 
um segundo no Futebol e um 
quinto no Andebol, termi-
nando com 11 pontos. A fe-
char o pódio tivemos o vence-
dor do ano passado, a equipa 
da “Sernor Caixilharias”, que 
venceu no Voleibol e depois 
foi sétimo e quarto, respecti-
vamente no Futebol e no An-
debol. O primeiro estreante, 
recordando que esta edição 
teve 16 equipas ao contrário 
das edições anteriores que ti-
veram 12, foi a jovem equipa 
“A Tua Prima”, composta por 
jovem jogadores de Andebol 
de Amarante, que conseguiu 
um 4º lugar final, fruto de um 
terceiro lugar no Andebol, 
Quinto no Voleibol e décimo 
terceiro no Futebol. 

VoleiBol

Acabou por ter um de-
senrolar dentro do esperado 
com as equipas teoricamente 
mais fortes nesta modalida-

de a conseguirem os primei-
ros lugares. Assim, venceu a 
equipa “Sernor Caixilharias”, 
que repetiu o triunfo da edi-
ção passada, vencendo na final 
a equipa dos andebolistas da 
“Não é lojadoandebol.com”. 
Boas foram também as parti-
cipações das equipas “Pitchku 
Matter”, “Óptica Santos”, 
“Here 4 Beer” e a “A Tua Pri-
ma”, que conseguiram respec-
tivamente o terceiro, quarto e 
os quintos lugares.

FUteBol

Também aqui foi uma equi-
pa de “especialistas”, ou seja, 
“futeboleiros” quem venceu, 
mais exactamente a equipa 
“Estações Vivas”, com nomes 
bem conhecidos do futebol 
local, nomeadamente o Fra-
guito, Canário, Nuno Fredy, 
Paulo Martins, Gil, Mássaro e 
Gordilho. Embora não tendo 
vida fácil depois de perderem 
um jogo, conseguiram che-
gar à final pelo lado dos der-

rotados e venceram a equipa 
da “Óptica Santos”, que algo 
surpreendentemente chegou 
à final. No terceiro lugar fica-
ram os andebolistas da “Não 
é lojadoandebol.com”, se-
guindo-se o “Bar Amadeus”, 
“Chuck Norris / Urbino Ka-
feína” e “SVRB de Praia”, no 
quarto e quintos lugares res-
pectivamente.

AndeBol

Também aqui a lógica im-
perou visto a equipa “Não é 
lojadoandebol.com” ser com-
posta na sua maioria por jo-
gadores de andebol, alguns 
profissionais e internacionais, 
casos do Albano Lopes (Ma-
deira Sad) e Humberto Go-
mes (ABC), e mais uma vez 
não ter dado hipóteses à con-
corrência, vencendo com na-
turalidade. A grande surpresa 
foi a equipa da “Diogo Cão”, 
composta, na íntegra, por 
basquetebolistas que chegou 
à final, fruto de muito em-

penho e entusiasmo no jogo. 
A jovem equipa “A Tua Pri-
ma” conseguiu o terceiro pos-
to e depois classificaram-se a 
“Sernor Caixilharias”, “Óp-
tica Santos” e “Sempre a 100 
com a Mega”, respectivamen-
te no quarto e quintos lugares. 

Destaque final para o pré-
mio atribuído pela organiza-
ção intitulado “Espírito Tri-
bol”, prova de boa disposição, 
desportivismo, entusiasmo e 
irreverência no torneio, que 
foi entregue à equipa “Diogo 
Cão”.

A organização da Associa-
ção de Andebol de Vila Real 
agradece ao principal par-
ceiro, a Câmara Municipal 
de Vila Real e aos apoios da 
Sernor Caixilharias, Associa-
ção de Futebol de Vila Real, 
Associação Académica da 
UTAD, Clube Académico da 
Araucária, Rifra Gráfica, ST 
Car, Talhos do Tó, Medbila, 
Hotel Quinta do Paço, Ri-
tuais do Ego e Universidade 
FM. 

Torneio Tribol de Praia Cidade de Vila Real. 

“Não é lojadoandebol.com” 
voltou a vencer
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Andebol: Gil Eanes já 
conhece adversários na 
qualificação para a Liga 

dos Campeões femininos
O Gil Eanes, campeão nacional de andebol feminino, ficou a 

conhecer na semana passada os três adversários para o torneio de 
qualificação – fase 1 da Liga dos Campeões, que se jogará entre 2 
e 4 de setembro.

A equipa de Lagos vai ter pela frente, no grupo A, Ormi-Loux 
Patras (Grécia), MizuWaAi/Dalfsen (Holanda) e LC Brühl Handball 
(Suíça), no sistema de todos contra todos. O sorteio, realizado 
em Viena (Áustria), deu o direito de organização deste torneio à 
equipa grega.

Os 1.º e 2.º classificados no agrupamento apuram-se para a 
fase seguinte da Liga dos Campeões. Os vencidos seguem para a 
Taça das Taças, onde vão entrar na 2.ª eliminatória.

Recorde-se, ainda não está confirmada a continuidade do téc-
nico que revalidou o título nacional para a turma lacobrigense, o 
português João Florêncio.
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Andebol: Lagoa AC campeão nacional de infantis femininos
A equipa de infantis femi-

ninos do Lagoa AC conquistou o 
campeonato nacional de ande-
bol do escalão, ao vencer todos 
os cinco jogos da fase final, que 
se disputou, em junho, em Va-

longo do Vouga.
Com o título já garantido à 

penúltima jornada (com o triun-
fo sobre o CA Leça, por 17-13), 
a equipa de Lagoa alcançou o 
pleno de vitórias na última jor-

nada, ao vencer o Alavarium 
por 26-16.

Nas três primeiras rondas, 
as lagoenses bateram Valongo 
do Vouga (29-28), CD Infante 
(18-16) e MaiaStars (37-12).

Na classificação final, o La-
goa AC terminou no 1.º lugar, 
com 15 pontos, mais três do 
que o 2.º classificado, o MaiaS-
tars (13).
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