


Revista de Imprensa

02-08-2011 

1. (PT) - Açoriano Oriental, 02/08/2011, Equipa de andebol do Benfica quer vencer tudo 1

2. (PT) - Bola, 02/08/2011, «Queremos vencer tudo» 2

3. (PT) - Bola, 02/08/2011, Leão começa hoje nova época 3

4. (PT) - Diário do Minho, 02/08/2011, Rito quer ganhar tudo no Benfica 4

5. (PT) - Jogo, 02/08/2011, Ganhar tudo com reforços do rival 5

6. (PT) - Primeiro de Janeiro, 02/08/2011, Benfica quer vencer tudo 6

7. (PT) - Record, 02/08/2011, Águias querem voar alto na nova temporada 7

8. (PT) - Diário de Viseu, 01/08/2011, Benfica vai estagiar na região de Vouzela 8

9. (PT) - Setubalense, 01/08/2011, Nuno Soares coordena equipa de seniores 10

10. (PT) - Região de Leiria, 29/07/2011, Caçador e Nicolau em grande no Mundial 11

11. (PT) - Região de Leiria, 29/07/2011, Lois/Autoliz e Vakedo Gaw vencem torneio de praia 12

12. (PT) - Alcoa, 28/07/2011, Subsídios para a história do Andebol em Alcobaça (parte 2) 13

13. (PT) - Jornal da Bairrada, 28/07/2011, Equipas espanholas usam pavilhão 14

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14


A1

  Tiragem: 5015

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,00 x 7,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36805362 02-08-2011
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A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,46 x 35,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36801691 02-08-2011
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A3

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,46 x 10,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36801675 02-08-2011
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A4

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 8,21 x 16,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36804233 02-08-2011
Andebol
Rito quer ganhar tudo no Benfica

A equipa de ande-

bol do Benfica tem 

como “desafio” ven-

cer todas as compe-

tições em que está 

envolvida, assumiu 

ontem o treinador 

Jorge Rito, o prin-

cipal reforço dos 

lisboetas, durante 

a apresentação ofi-

cial para a época 

2011/12.

«Estou com enor-

mes expectativas 

no trabalho que 

podemos realizar. Estou convencido que com traba-

lho e com humildade vamos vencer este desafio. E o 

nosso desafio é vencer: vencer tudo», afirmou Jorge 

Rito durante a conferência de imprensa, realizada num 

hotel de Lisboa.

O técnico assinalou que a realidade do Benfica é 

«completamente diferente da que estava habituado» 

no ABC de Braga, clube ao qual esteve ligado durante 

23 anos, advertindo que será necessário «um processo 

de adaptação», mas manifestando entusiasmo por «ter 

oportunidade de trabalhar num clube que tem uma 

dimensão diferente» da dos minhotos.

«Vim para o Benfica para tentar melhorar, para tentar 

fazer melhor do que foi feito no ano passado. E se no 

ano passado o Benfica ganhou dois troféus, ficaram 

outros dois por ganhar e é legítimo dizer-se que para 

fazer melhor temos que ganhar no mínimo três e se 

forem quatro seria excelente», adiantou.

DM
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 27,31 x 28,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36798913 02-08-2011
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A6

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 10,34 x 8,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36798285 02-08-2011

AndeBol

Benfica 
quer vencer tudo
A equipa de andebol do Benfica 
foi ontem apresentada com o 
“desafio” vencer todas as com-
petições em que está envolvida. 
O novo treinador Jorge Rito 
informou que o plantel está fe-
chado, até porque “pedir mais 
seria um exagero”, recordando 
que o Benfica tem “dois joga-
dores do mesmo nível para 
cada posição”, especialmente 
depois das contratações dos 
laterais Inácio Carmo e Nuno 

Grilo ao FC Porto. “Estou con-
vencido que com trabalho e 
com humildade vamos vencer 
este desafio. E o nosso desafio 
é vencer: vencer tudo. Estando 
envolvidos nas competições 
em que vamos estar, não 
podemos pensar de maneira 
nenhuma que com sete ou 
oito jogadores conseguire-
mos atacar todas as frentes 
com a mesma força. Todos os 
atletas que aqui estão vão ser 
imprescindíveis”, assegurou 
o ex-treinador do ABC, cujo 
desejo maior é conquistar o 
campeonato nacional.      
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  Tiragem: 101032

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 21,39 x 26,92 cm²
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  Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,07 x 17,91 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 36786571 01-08-2011

Andebol

Aproveitando as excelente condições 

Benfica vai estagiar 
na região de Vouzela
O concelho de Vouzela 
vai re ceber de 7 a 12 
deste mês, o Ben fica,
equipa que vai fazer um
estágio de preparação
para a época e, 
eventualmente, para 
o habitual Torneio
Internacional 'Feira de 
S. Mateus', evento sobre 
o qual ainda nada se sabe

SILVINO CARDOSO

Não é a primeira vez que a
vi la de Vouzela recebe clubes,
gru pos ou selecções de andebol.
O facto de possuir uma in fra -
estrutura para a prática da mo -
dalidade, o Pavilhão Muni ci pal,
e ainda por ser uma das zonas
mais sossegadas e com melhor
índice ambiental para a recu-
paração de atletas, leva a que
Vouzela tenha sido, nos úl ti  -
mos anos, uma localidade mui -
to procurada para estágios.

É o que vai acontecer de 7 a
12 deste mês, com o Benfica
que vai estar em Vouzela para
le var a cabo o estágio da sua
equi pa de andebol.

Este facto está a ser bastante
es  perado e a Câmara Munici pal
de Vouzela convocou para
amanhã, pelas 11h00, a comu -
ni   cação social para uma confe -
rência de imprensa. 

De qualquer maneira já é
possível divulgar alguns as -
pectos que vão fazer parte do
estágio e que não são mais do
que informações adici onais ao
que vai ser dito ama nhã à co -
mu nicação social.

Assim, sabe-se já que a comi -
ti va vai ser constituída por 21
elementos, incluindo, além dos
jogadores, a equipa técnica,
rou peiro e fisioterapeuta.

Também o calendário da
pre   paração já é conhecido, sen -
do que no dia 7 (domingo), pe -
las 21h45, a comitiva estará de
vi sita às festas em honra da Se -
nhora do Castelo.

No dia se guinte, pelas 17h00,
toda a comitiva do Benfica vai
ser recebida no Salão Nobre do
mu  nicípio de Vouzela. 

En tretanto, no dia 10, a partir
das 18h00, inicia-se o treino no
Pavilhão Gimnodesportivo de
Vouzela, uma sessão que será

aberta a todos quantos quise -
rem assistir à evolução dos jo -
gadores. Dentro do Pavilhão e a
partir das 19h30, acontecerá
uma sessão de autógrafos.

A empresa Constálica SA, de
Vouzela, vai ser a patrocinadora
do Benfica e, por isso, justifica-se
plenamente, que toda a co mitiva
benfiquista visite a aque la
unidade fabril, acto que de  correrá
no dia 11, a partir das 17h00. 

No dia 12, o público vouze -
len se e não só, pode voltar a en -
trar, gratuitamente, no Pavil hão

Gimnodesportivo de Vou zela,
para assistir, a partir das 20h00,
a mais uma sessão de trei nos, o
último que a equipa faz para
encerrar o estágio. 

A organização da estadia
benfiquista é da responsa -
bilidade da Câmara Munici pal
de Vouzela e do Sport Lis boa e
Benfica, tendo co  mo Spon sor
oficial a empresa Constálica SA
e conta com os apoios do Inatel
de Viseu, Vi sabeira (ForLife),
Câ  maras Mu nicipais de S.
Pedro do Sul e Vi seu.

O Benfica comeca a preparação da época com um estágio em Vouzela
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  Tiragem: 2327

  País: Portugal
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BENFICA FAZ
ESTÁGIO DE
PREPARAÇÃO
EM VOUZELA
ANDEBOL P14
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  Tiragem: 6300
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  Period.: +2 por Semana
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  Pág: 9
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  Área: 13,52 x 5,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36791966 01-08-2011

Andebol do Vitória

Nuno Soares coordena equipa de seniores
Os trabalhos da equipa de
seniores masculinos do Vitó-
ria, que volta disputar a II
Divisão nacional em 2011/
12, vão ser coordenados, a
nível de dirigente, por Nuno
Soares. Ao que apurámos, a
Secção do «Antoine Velge»

passará a funcionar com de-
partamentos distintos, um
para os seniores e outro para
a generalidade das activida-
des de formação, continuan-
do Carlos Santos nesta últi-
ma área. Ricardo Palma, re-
corde-se, será o treinador da

formação principal.
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Alcoa (O)   Tiragem: 4850
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