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O Benfica anunciou, esta terça-feira, que o contrato do treinador da equipa de andebol, Jorge Rito,
não será renovado. O técnico esteve três anos ao serviço dos encarnados, que justificam a decisão
com o facto de os resultados desportivos não terem sido os esperados por ambas as partes.
há 5 horas
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Jorge Rito já não é treinador da equipa de andebol do Benfica, depois de os encarnados terem
terminado o campeonato nacional no quarto lugar, atrás do FC Porto, Sporting e ABC.
É chegado o momento de novo rumo no comando técnico da equipa de andebol. Os resultados
desportivos não foram aqueles que eram esperados por ambas as partes e, na certeza de ser este o
caminho que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato com o treinador não foi renovado,
refere o clube da Luz em nota publicada no site oficial.
O Benfica elogia a entrega, profissionalismo e dedicação de Jorge Rito e agradece o seu contributo
para o desenvolvimento da modalidade no clube.
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ANDEBOL
Técnico chegou a acordo para abandonar o Benfica
Treinador abandona clube após a equipa ter sido quarta classificada no Nacional.
Jorge Rito vai deixar o comando técnico da equipa de andebol do Benfica, anunciou esta terça-feira o
clube da Luz no seu site oficial na Internet.
De acordo com a nota dos benfiquistas, o clube e o treinador "concordaram que é chegado o
momento de novo rumo no comando técnico da equipa de andebol".
"Os resultados desportivos não foram aqueles que eram esperados por ambas as partes e, na certeza
de ser este o caminho que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato com o treinador não foi
renovado", lê-se na nota dos benfiquistas, que elogiam a "entrega, profissionalismo e dedicação" de
Rito.
O Benfica terminou na quarta posição o campeonato nacional, atrás de FC Porto, Sporting e ABC de
Braga.
por Agência Lusa, texto publicado por Madalena Esteves
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APURAMENTO DE CAMPEÃO

Juniores do ABC na frente da fase final
À sétima jornada, a equipa de juniores do ABC segue na frente da tabela
classificativa da fase final, com 19 pontos, mais
um que o Benfica, segundo. No fim de semana, a
equipa bracarense recebeu
e bateu o Xico por 36-24,
em partida da sétima jornada da prova.
Nos outros encontros da
ronda, o Benfica venceu
no pavilhão do FC Porto
por 31-23 e o Sporting fez
o mesmo “em casa” do Belenenses (44-32).
Com sete jornadas dis-

putadas, a classificação
está assim ordenada:
ABC .............................19
Benfica ........................18
FC Porto .....................17
Sporting ......................14
Xico ..............................9
Belenenses ..................7
Na próxima jornada, a
disputar no dia 1 de junho, o ABC visita o Benfica, o Sporting recebe o
FC Porto, e o Xico faz o
mesmo ao Belenenses.
Na penúltima jornada o
ABC visita o Belenenses e
na última (15 de junho) recebe o FC Porto.

Juvenis: ABC
derrotado em casa
Na fase final de juvenis,
o ABC foi derrotado no
Flávio Sá Leite pelo Benfica (21-20) e ficou com o título hipotecado. É que no outro jogo o Águas Santas venceu na Madeira (22-21), e segue na frente da classificação,
com 12 pontos, mais cinco que
o ABC (3.º) e mais quatro que
o Benfica (2.º).
Na próxima jornada, o
ABC visita a Madeira e
o Águas Santas recebe o
Benfica. Na última jornada
jogam ABC-Águas Santas

DM

e Benfica-Madeira.

Fábio Antunes
e Pesqueira na
seleção nacional
Os atletas do ABC, Fábio Antunes e Ricardo Pesqueira, são dois dos convocados para a seleção
nacional sénior masculina de Portugal que realiza nos primeiros dias de
junho três jogos particulares frente à Islândia.
A seleção nacional masculina concentra-se pelas 15h30 horas do dia 29
de maio, em Lisboa, rea-

Fábio Antunes

lizando ainda nesse dia
uma sessão de treino no
Multidesportivo do Sporting. No dia seguinte via-

ja (8h30) para Reykjavik,
via Londres. Os jogos disputam-se dias 1, 2 e 3 de
junho.
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Falta de resultados esteve na origem do divórcio entre as duas partes, depois de três temporadas de
trabalho conjunto.
Jorge Rito já não é treinador do Benfica, segundo foi revelado esta terça-feira pelo clube da Luz, que
decidiu, terminado o vínculo entre as duas partes, iniciar um novo ciclo na liderança do andebol.
A falta de resultados ao longo das três épocas esteve na base da não renovação do contrato com
aquele treinador.
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TÉCNICO ABANDONA POSTO AO FIM DE 3 ANOS
, 27 maio de 201419:02
O Benfica anunciou esta terça-feira o final de um ciclo técnico na equipa de andebol, deixando assim
Jorge Rito de ser o treinador da equipa profissional dos encarnados. Em comunicado, as águias
justificam a decisão pelos resultados desportivos, que não foram os esperados.
Leia o comunicado:
"Após três épocas desportivas de trabalho conjunto, o Sport Lisboa e Benfica e o treinador Jorge Rito
concordaram que é chegado o momento de novo rumo no comando técnico da equipa de Andebol.
Os resultados desportivos não foram aqueles que eram esperados por ambas as partes e, na certeza
de ser este o caminho que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato com o treinador não foi
renovado.
O Clube assinala a entrega, profissionalismo e dedicação com que o Professor Jorge Rito sempre
pautou o seu trabalho e agradece o contributo que deu para o desenvolvimento da modalidade no
Benfica."
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27-05-2014 19:31
Treinador da equipa profissional de andebol não vê contrato renovado, após três anos sem qualquer
título de campeão para os lados da Luz.
O Benfica anunciou, esta terça-feira, o termo da ligação do treinador da equipa principal de andebol,
Jorge Rito, justificando a decisão com os "resultados desportivos" que ficaram aquém das
expectativas.
"Após três épocas desportivas de trabalho conjunto, o Sport Lisboa e Benfica e o treinador Jorge Rito
concordaram que é chegado o momento de novo rumo no comando técnico da equipa de andebol. Os
resultados desportivos não foram aqueles que eram esperados por ambas as partes e, na certeza de
ser este o caminho que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato com o treinador não foi
renovado", explicam as águias, em comunicado.
Apesar da separação, o Benfica deixa um agradecimento especial e elogios ao trabalho desenvolvido
por Jorge Rito.
"O clube assinala a entrega, profissionalismo e dedicação com que o Professor Jorge Rito sempre
pautou o seu trabalho e agradece o contributo que deu para o desenvolvimento da modalidade no
Benfica", completa a referida nota.
Em três temporadas no comando dos encarnados, Jorge Rito gorou conquistar qualquer título de
campeão. O Benfica não é campeão desde 2008.
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27 Mai, 2014, 20:12
O treinador Jorge Rito vai deixar o comando técnico da equipa de andebol do Benfica, anunciou hoje o
clube da Luz no seu sítio oficial na internet.
De acordo com a nota dos "encarnados", o clube e o treinador "concordaram que é chegado o
momento de novo rumo no comando técnico da equipa de andebol".
"Os resultados desportivos não foram aqueles que eram esperados por ambas as partes e, na certeza
de ser este o caminho que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato com o treinador não foi
renovado", lê-se na nota dos "encarnados", que elogiam a "entrega, profissionalismo e dedicação" de
Rito.
O Benfica terminou na quarta posição o campeonato nacional, atrás de FC Porto, Sporting e ABC de
Braga.
Lusa
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Desporto Jorge Rito deixa comando do Benfica 27-05-2014 "Após três épocas desportivas de trabalho
conjunto, o Sport Lisboa e Benfica"... Por Record O Benfica anunciou esta terça-feira o final de um
ciclo técnico na equipa de andebol, deixando assim Jorge Rito de ser o treinador da equipa profissional
dos encarnados. Em comunicado, as águias justificam a decisão pelos resultados desportivos, que não
foram os esperados.Leia o comunicado:"Após três épocas desportivas de trabalho conjunto, o Sport
Lisboa e Benfica e o treinador Jorge Rito concordaram que é chegado o momento de novo rumo no
comando técnico da equipa de Andebol. Os resultados desportivos não foram aqueles que eram
esperados por ambas as partes e, na certeza de ser este o caminho que melhor serve os interesses do
Benfica, o contrato com o treinador não foi renovado.O Clube assinala a entrega, profissionalismo e
dedicação com que o Professor Jorge Rito sempre pautou o seu trabalho e agradece o contributo que
deu para o desenvolvimento da modalidade no Benfica."
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27 de maio de 2014 19:08h
Os encarnados falharam o objetivo da conquista do título, ficando apenas no quarto lugar do
campeonato nacional.
O treinador Jorge Rito vai deixar o comando técnico da equipa de andebol do Benfica, anunciou hoje o
clube da Luz no seu sítio oficial na internet.
De acordo com a nota dos "encarnados", o clube e o treinador "concordaram que é chegado o
momento de novo rumo no comando técnico da equipa de andebol".
"Os resultados desportivos não foram aqueles que eram esperados por ambas as partes e, na certeza
de ser este o caminho que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato com o treinador não foi
renovado", lê-se na nota dos "encarnados", que elogiam a "entrega, profissionalismo e dedicação" de
Rito.
O Benfica terminou na quarta posição o campeonato nacional, atrás de FC Porto, Sporting e ABC de
Braga.
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Terça feira, 27 de Maio de 2014 |
Lisboa, 27 mai (Lusa) -- O treinador Jorge Rito vai deixar o comando técnico da equipa de andebol do
Benfica, anunciou hoje o clube da Luz no seu sítio oficial na internet.
De acordo com a nota dos "encarnados", o clube e o treinador "concordaram que é chegado o
momento de novo rumo no comando técnico da equipa de andebol".
"Os resultados desportivos não foram aqueles que eram esperados por ambas as partes e, na certeza
de ser este o caminho que melhor serve os interesses do Benfica, o contrato com o treinador não foi
renovado", lê-se na nota dos "encarnados", que elogiam a "entrega, profissionalismo e dedicação" de
Rito.
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ANDEBOL

Escola do Nadadouro conviveu em Algueirão

Na manhã do passado sábado dia 3
de Maio a Escola de Andebol do ACR
Nadadouro organizou mais um convívio de andebol. Desta vez as crianças
da Escola de Andebol defrontaram a
equipa do Progresso Clube de Alguei-

rão Mem Martins tendo realizado 4
jogos. Durante todo o convívio destacamos o empenho de todas as crianças e a forma entusiástica como os
Pais e público em geral incentivaram
as crianças.
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Andebol

Iniciativa para captação
de novos desportistas na praça

“Andebol4kids” é o nome da iniciativa que
vai decorrer na praça 5 de Outubro, em Torres
Novas, no dia 23 de Maio, entre as 10 e as 12
horas. É uma iniciativa de andebol de rua,
que contará com a participação dos alunos
dos 3.º e 4.º anos das escolas de Santa Maria
e Visconde S. Gião, com o objectivo de divulgar a modalidade junto dos mais novos. Este
evento, que irá juntar mais de 200 alunos, é

organizado pelo município de Torres Novas,
em parceria com a Federação de Andebol de
Portugal, a Associação de Andebol de Santarém,
o Organismo Autónomo de Andebol do CDTN
e os dois agrupamentos de escolas do concelho, Artur Gonçalves e Gil Paes, tendo ainda a
colaboração dos alunos dos curso tecnológico
de desporto da Escola Artur Gonçalves no
acompanhamento das actividades.
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MEALHADA

Hóquei Clube
promove férias
desportivas
O Hóquei Clube da Mealhada
(HCM) está a promover, pela
terceira vez, um programa
de férias desportivas para jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos, que
conta com o apoio da Câmara
Municipal da Mealhada.
“FériasOK. 4 Maravilhas –
Verão 2014” é o nome do programa que decorrerá durante
duassemanas:oprimeirode30
de junho a 4 de julho e o segundo de 7 a 11 de julho. Este programa proporciona aos participantes o desenvolvimento
de atividades em várias modalidades que vão do hóquei em
patins ao ballet, passando pelo
andebol, futsal, futebol, karaté,
badminton,canoagem,orientação pedestre, canoagem e capoeira.Paramaisinformações:
914 38 47 58 (Miguel Ferraz) ou
910 97 18 11 (Rui Lopes).
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Ò Ò andebol

Luta pelo campeonato nacional
disputa-se na Marinha Grande
Nos próximos dias 16, 17 e 18 de
maio realiza-se, no Pavilhão Municipal
da Marinha Grande (pavilhão Nery
Capucho), a fase de apuramento do
Campeonato Nacional de Iniciados
Femininos. Nesta fase, irá ficar decidido qual a equipa a juntar-se ao Leça,
Valongo do Vouga e Alcanena, na fase
final marcada para os dias 6, 7 e 8 de
junho. A organização será feita conjuntamente entre a SIR 1º de Maio, a Associação de Andebol de Leiria e a Federação de Andebol de Portugal, para
que sejam proporcionadas à equipa do

Bartolomeu Perestrelo, representante da
Região Autónoma da Madeira, e aos
segundos classificados das três séries
da segunda fase, a SIR 1º de Maio, a
Sanjoanense e o Alpendorada, a melhor receção e condições possíveis.
Espera-se o apoio maciço dos marinhenses para ajudar a equipa de Picassinos a chegar a mais uma fase final de
um campeonato nacional de andebol.
ÒÒCalendário de jogos

Sexta-feira (16 de maio)
18h00 – SIR 1º de Maio vs Bartolomeu

Perestrelo
20h00 – Sanjoanense vs Alpendorada
Sábado (17 de maio)
15h00 - Bartolomeu Perestrelo vs Alpendorada
17h00 – SIR 1º de Maio vs Sanjoanense
Domingo (18 de Maio)
10h00 – Sanjoanense vs Bartolomeu
Perestrelo
12h00 – Alpendorada vs SIR 1º de
Maio. ß
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