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Sporting empata na Croácia - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/sporting-empata-na-cro%c3%a1cia

/

 
Actualizado: Sun, 24 Nov 2013 23:16:38 GMT
 
 Sporting empata na Croácia
Sportinveste Multimédia
Sporting empata na Croácia
 
Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em Porec, o Sporting já chegou ao intervalo empatado
(13-13).
O Sporting empatou a 24 golos com os croatas do Rukometni Porec, em encontro da primeira mão da
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
Fábio Magalhães e Ricardo Dias, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores dos "leões",
enquanto Mario Galijot liderou os anfitriões, com seis.
O empate na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting ultrapassar a equipa croata e chegar à
fase de grupos da Taça EHF.
Na segunda eliminatória, os "leões" ultrapassaram os os holandeses do HV KRAS Volendam.
Fonte: OJOGO
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Sporting empata na Croácia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2013

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/135990/sporting-empata-na-croacia

/

 
23:02 - 24 de Novembro de 2013 | Por
 
 Sporting empata na Croácia Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em Porec, o Sporting já
chegou ao intervalo empatado (13-13). Desporto DR 23:02 - 24 de Novembro de 2013 | Por
O Sporting empatou a 24 golos com os croatas do Rukometni Porec, em encontro da primeira mão da
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
Fábio Magalhães e Ricardo Dias, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores dos "leões",
enquanto Mario Galijot liderou os anfitriões, com seis.
O empate na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting ultrapassar a equipa croata e chegar à
fase de grupos da Taça EHF.
Na segunda eliminatória, os "leões" ultrapassaram os os holandeses do HV KRAS Volendam.
Jogo no Pavilhão Veli Joze, em Porec, na Croácia.
Rukometni Porec - Sporting, 24-24.
Ao intervalo: 13-13.
Sob arbitragem da dupla bielorrussa formada por Dzmitry Nabokau e Siarhei Kulik, as equipas
alinharam e marcaram:
Rukometni Porec: Mario Cvitkovic (gr), Marko Cosic, Vedran Mataija (5), Igor Perhat, Tim Thoss (3),
Dalibor Prelac e Rudolf Cuzic (2). Jogaram ainda David Petric, Ivica Gudic, Zelimir Popovic, Bepo
Sinozic, Matija Radakovic (2), Marko Buvinic (5), Petar Topic (1) e Mario Galijot (6).
Treinador: Aleksandar Beakovic
Sporting: Ricardo Candeias (gr), Pedro Portela (4), Frankis Marzo (4), Rui Silva, Pedro Solha (2),
Ricardo Dias (5) e João Antunes (2). Jogaram ainda Fábio Magalhães (5), Edmilson Araújo, Bruno
Moreira (2), Sérgio Barros, João Ligeiro e Nuno Gonçalves.
Treinador: Frederico Santos.
 PUB
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Andebol

Sporting empata 
na Croácia e decidirá 
apuramento em casa
O Sporting empatou (24-24) 
com o RK Porec, na Croácia, 
na primeira mão da terceira 
eliminatória da Taça EHF de 
andebol. O resultado abre 
boas perspectivas aos “leões” 
de qualificação para a fase de 
grupos, que será decidida no 
Seixal, no próximo sábado. O 
encontro de Porec já estava 
empatado ao intervalo (13-13). 
Fábio Magalhães e Ricardo 
Dias foram os melhores 
marcadores do Sporting, com 
cinco golos cada. Os restantes 
golos da equipa portuguesa 
foram anotados por Pedro 
Portela (4), Frankis Carol (4), 
Pedro Solha (2), João Antunes 
(2) e Bruno Moreira (2). Do 
lado croata, Mario Galijot, 
com seis golos, foi o elemento 
mais perigoso. Na eliminatória 
anterior, o conjunto de 
Frederico Santos afastou o HV 
KRAS/Volendam, da Holanda.
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Águas Santas segue em frente na Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=443007

/

 
O Águas Santas foi a primeira equipa a apurar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de
andebol, ao bater o Madeira SAD, por 28-12.
O Sporting, detentor do título, joga o apuramento a 2 de dezembro com o Juve Lis, enquanto o FC
Porto, finalista vencido na época passada, defronta o Ginásio Clube do Sul.
A eliminatória fecha a 8 de dezembro com o Belenenses - Benfica.
 Resultados dos 16 avos de final:
Domingo, 24 novembro:
Águas Santas -- Madeira SAD, 28-21
Segunda-feira, 02 dez:
Ílhavo - Sporting da Horta, 20.30 horas
Sábado, 07 dezembro:
Santo Tirso - ABC, 15 horas
Mafra - Passos Manuel, 15 horas
Benavente - ISMAI, 15 horas
S. Bernardo - V. Setúbal, 17 horas
Zona Azul - Torrense, 17 horas
Ginásio Clube do Sul - FC Porto, 18 horas
Juve Lis - Sporting, 18 horas
Fafe - Avanca, 18 horas
Fermentões - Marienses, 18 horas
Devesa - Redondo, 18.30 horas
São Mamede - Almada, 20 horas
Gaia - Académico, 21 horas
Domingo, 08 dezembro:
Boa Hora - Xico Andebol, 16 horas
Quarta-feira, 18 dezembro:
Belenenses - Benfica, 20 horas
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Taça EHF: Sporting empata frente ao Rukometni (24-24)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=443015

/

 
O Sporting empatou este domingo (24-24), na Croácia, frente ao Rukometni Porec, em jogo a contar
para a primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
Fábio Magalhães e Ricardo Dias estiveram em destaque como melhores marcadores dos leões com
cinco golos cada um. Do lado dos croatas Mario Galijot fez seis.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC Braga/UMinho venceu
ontem, pelo dobro de golos mar-
cados (42-21) a equipa do Ma-
deira Sad, em jogo da 13.ª jorna-
da do campeonato nacional
andebol 1. Com este resultado, o
ABC sobe ao segundo lugar,
com 33 pontos, menos dois que
o Benfica, mas deve perder essa
posição já na quarta-feira quan-
do se defrontarem, em Lisboa,
FC Porto e Sporting.

Os números do desfecho final
poderiam ter sido ainda mais di-
latados. Mas o treinador do
ABC, Carlos Resende, aprovei-
tou na segunda parte uma mar-
gem mais do que segura da con-
tagem para ensaiar experiências
de jogo, com alguns dos elemen-
tos em posições diversas das ha-
bituais. 

Isto permitiu aos insulares ir
reduzindo uma desvantagem que
estava a atingir números despro-
porionados 

As duas equipas entraram em
condições diversas no encontro:
os bracarenses no quarto lugar,
com 30 pontos, os madeirenses
no oitavo, com 19. 

O desenrolar do jogo viria a
confirmar pela evolução no mar-
cador esse desnível, com os bra-
carenses a atingirem vantagem
de seis golos (por 7-1) aos 10
minutos. À passagem do quarto

de hora, a diferença já era de no-
ve golos (12-3), dando clara ex-
pressão à superioridade dos bra-
carenses nas diversas dimensões
do jogo, tanto na atacante, com
repertório diversificado de solu-
ções, como na defensiva, com os
guarda-redes em bom plano, pri-
meiro Humberto Gomes e de-
pois também  Bruno Dias, que
entrou para defender (com êxito)
um livre de sete metros e prosse-
guiu na baliza bracarense.

Se os números do resultado ao
intervalo (22-7), já demonstram
um evidente desnível, nos pri-
meiros minutos da etapa com-
plementar esse fosso iria ainda

acentuar-se: 27-7 aos seis minu-
tos e só então os madeirenses re-
duzem para 27-8.

Carlos Resende deu ainda
oportunidade ao terceiro guarda-
redes, Emanuel Ribeiro (um jo-
vem que tinha sido fundamental
no triunfo sobre o Sporting). 

A quatro minutos do fim, a di-
ferença de 25 golos (41-16) não
deixava margem para dúvidas
quanto ao vencedor.

Os bracarenses procuraram em
alguns momentos brindar a as-
sistência com jogadas para o es-
pectáculo. A assistência chegou
a animar-se, mesmo sendo um
jogo sem carácter decisivo.

ABC é segundo à condição 
após ‘dobrar’ Madeira Sad
À ESPERA DO SPORTING-FC PORTO, o ABC é segundo classificado, a título provisório, com menos
dois pontos do que o Benfica, após vitória ontem em Braga por 42-21 sobre o Madeira Sad.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo, em acção poderosa de primeira linha

Glórias dos ‘90
assistem ao jogo
na bancada
Vários dos que, em sucessivas
épocas dos anos 90, levaram
o público bracarense a encher
o Pavilhão Flávio Sá Leite
sentaram-se ontem a ver o
jogo entre ABC e Madeira
Sad. Na bancada, perto do
adepto indefectível Fernando
Areias, viam-se Jorge Rodri-
gues, Victor Tchikoulaev e
Vladimir Bolotskih. Entre a
assistência também se viu o
ex-dirigente Artur Monteiro,
que recentemente anunciou
a candidatura à Federação
Portuguesa de Andebol. Fal-
tava Aleksander Donner.

Fafe perdeu 
em Águas Santas
Maia Ismai, 28 - Avanca, 23
Benfica, 27 - Belenenses, 20
Águas Santas, 31 - AC Fafe, 26
Referentes a esta ronda, o jo-
go Sp. Horta - Passos Manuel
foi disputado ontem mas o
resultado não era  conhecido
à hora desta edição, enquan-
to o Sporting - FC Porto será
disputado dia 27.

§breves

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Vitória alicerçada
pelo trabalho feito 
na primeira parte”

“Fizemos uma excelente primei-
ra parte. Na segunda parte, se
calhar, relaxámos um bocadinho.
Mas foi uma vitória alicerçada
pelo trabalho na primeira parte.
Aproveitámos todas as oportuni-
dades que temos para dar algum
tempo de jogo. 
Temos poucos canhotos e não es-
tamos livres dessa necessidade. 
O Diogo já tinha tempo de jogo
na ponta direita e hoje demos
também tempo nessa posição ao
Fábio, porque podemos ter essa
necessidade, porque o campeo-
nato é longo e queremos ter dois
jogadores para essas posições. 
Houve um excelente trabalho de-
fensivo na primeira parte e pela
frma que entrámos na segunda
respeitámos ao máximo o adver-
sário, que merece”.

Sandra Fernandes
(tr. Madeira Sad)
“Parabéns ao ABC 
pelo jogo que fez e
pelo melhor plantel”

“Dou os parabéns ao ABC pela
prestação que fez, pelo jogo que
fez, pelo melhor plantel. 
Não há muito mais a dizer sobre
este jogo: nós na primeira parte
não estivemos cá. Sabíamos que
era dificil ganhar ao ABC. Tenta-
mos, como sempre dignificar a
região”.

§cabinas

ABC/UMINHO, 42
Humberto Gomes,  Bruno Dias e Emanuel

Ribeiro (G.R.); Fábio Vidrago (6), Hugo

Rocha (3), Pedro Marques (5), Carlos

Siqueira (2), Diogo Branquinho (4),

Emanuel Ribeiro, Ricardo Pesqueira (2),

Carlos Martins (3), Nuno Grilo (3), Nuno

Rebelo (6), Vasco Areias (1)Tomás

Albuquerque, João Pinto (7)

Treinador: Carlos Resende.

MADEIRA SAD, 21
Luís Carvalho e Hugo Freitas (GR);  André

Correia (2), Eduardo Pinto, Gonçalo Vieira

(4), Yoel Morales (1),  Hugo Freitas, João

Mendes (4), Rodrigo Sousa (5), Diogo

Gomes (2), Luis Marques (2) e Sérgio Rola

(1).

Treinador: Sandra Fernandes

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitros: Bruno Rodrigues e Carlos

Capela (Aveiro).

Ao intervalo: 22-7

ROSA SANTOS

Esquerdino Carlos Martins sai em contra-ataque
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Sporting empata com Rukometni, na Croácia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3551278&page=-1

/

 
Taça EHF de andebol
 
 por João Ruela, com Lusa
 
 Empate 24-24 na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting chegar à fase de grupos da Taça EHF
de andebol.
 
 O Sporting empatou neste domingo a 24 golos com os croatas do Rukometni Porec, em encontro da
primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
 
 Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em Porec, na Croácia, o encontro já chegou ao
intervalo empatado (13-13).
 
 Fábio Magalhães e Ricardo Dias, cada um com cinco golos, foram os melhores marcadores dos
"leões", enquanto Mario Galijot liderou os anfitriões, com seis.
 
 O empate na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting ultrapassar a equipa croata e chegar à
fase de grupos da Taça EHF.
 
 Na segunda eliminatória, os "leões" ultrapassaram os os holandeses do HV KRAS Volendam.
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Sporting empata com Rukometni, na Croácia, para a Taça EHF de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/sporting-empata-com-rukometni-na-croacia-para-a-taca-ehf-de-andebol=f842735

/

 
Domingo, 24 de novembro de 2013
 
 Porec, Croácia, 24 nov (Lusa) - O Sporting empatou hoje a 24 golos com os croatas do Rukometni
Porec, em encontro da primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
 
 Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em Porec, na Croácia, o encontro já chegou ao
intervalo empatado (13-13).
 
 Fábio Magalhães e Ricardo Dias, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores dos "leões",
enquanto Mario Galijot liderou os anfitriões, com seis.
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Húngaros do Pick Szeged vencem o Benfica - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3550438

/

 
Equipa da Luz vai à Hungria com um golo de desvantagem, na segunda mão da terceira eliminatória
da Taça EHF
 
 O Benfica perdeu em casa com os húngaros do Pick Szeged por 24-25, na primeira mão da terceira
eliminatória da Taça EHF de andebol, e vai à Hungria com um golo de desvantagem, a 30 de
novembro. A 10 minutos do final, a situação da equipa "encarnada" era, porém, bem pior, já que os
húngaros venciam por sete golos (18-25), valendo ao "sete" de Jorge Rito um parcial de 6-0 a fechar
o embate.
 
 A partida, disputada no pavilhão 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, começou melhor para a equipa
húngara, que beneficiou nos primeiros minutos da superioridade numérica para colocar-se em
vantagem. No entanto, a partir do quinto minuto, o Benfica equilibrou a partida e chegou mesmo a
estar várias vezes em vantagem no encontro, devido sobretudo à eficácia ofensiva de Cláudio Pedroso,
que apontou sete golos, e Carlos Carneiro, autor de três.
 
 Até ao intervalo, o jogo foi bastante equilibrado e o Benfica acabou a primeira parte a perder apenas
por um golo (13-14). Na segunda parte, a equipa visitante voltou a entrar melhor na partida e o
ataque húngaro mostrou-se "demolidor", com Zsolt Balogh (sete golos) e Sulk Frantisek (quatro) em
evidência.
 
 A equipa húngara chegou a ter sete golos de vantagem (18-25), aos 50 minutos, mas, a partir daqui,
os "encarnados" encetaram uma recuperação que lhes podia ter dado o empate. Nos 10 minutos
finais, Tiago Pereira, que fez três golos, Elledy Semedo (dois) e Carlos Carneiro (três) estiveram em
destaque na recuperação da equipa do Benfica.
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Sporting empata na Croácia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3551375

/

 
Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em Porec, o Sporting já chegou ao intervalo empatado
(13-13).
 
 O Sporting empatou a 24 golos com os croatas do Rukometni Porec, em encontro da primeira mão da
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
 
 Fábio Magalhães e Ricardo Dias, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores dos "leões",
enquanto Mario Galijot liderou os anfitriões, com seis.
 
 O empate na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting ultrapassar a equipa croata e chegar à
fase de grupos da Taça EHF.
 
 Na segunda eliminatória, os "leões" ultrapassaram os os holandeses do HV KRAS Volendam.
 
 Jogo no Pavilhão Veli Joze, em Porec, na Croácia.
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Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting empata na Croácia para a Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-taca-ehf-sporting-rukometni-porec/52926f88e4b03c14020c7fa6.html

/

 
O Sporting empatou este domingo a 24 golos com o Rukometni Porec, na Croácia, em encontro da
primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol. O empate abre boas perspetivas para a
qualificação para a fase de grupos da competição. Na segunda eliminatória, o clube de Alvalade
ultrapassou os holandeses do HV KRAS Volendam.
 
 há 5 minutos
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Andebol

Benfica derrotado 
em casa pelo Pick 
Szeged na Taça EHF
O Benfica foi ontem derrotado 
pelos húngaros do Pick 
Szeged, por 24-25, na primeira 
mão da terceira eliminatória 
da Taça EHF. Um resultado 
negativo, mas que deixa tudo 
em aberto para a partida 
da segunda mão, que será 
disputada a 30 de Novembro 
ou 1 de Dezembro, na Hungria. 
A jogar no Pavilhão da Luz, 
em Lisboa, os “encarnados” 
chegaram ao intervalo a 
perder por 13-14, depois 
de uma primeira metade 
pautada pelo equilíbrio. No 
segundo período, o Pick 
Szeged conseguiu aumentar 
a vantagem, mas o conjunto 
português recuperou, não 
evitando mesmo assim 
o desaire pela margem 
mínima. Hoje, será a vez de 
o Sporting entrar em prova 
na competição, frente ao RK 
Porec, na Croácia (19h).

Página 29



A30

Sporting empata na Croácia e decidirá apuramento em casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/sporting-empata-na-croacia-e-decidira-apuramento-em-casa-1613806

/

 
O Sporting empatou (24-24) com o RK Porec, na Croácia, na primeira mão da terceira eliminatória da
Taça EHF de andebol. O resultado abre boas perspectivas aos "leões" de qualificação para a fase de
grupos, que será decidida no Seixal, no próximo sábado. O encontro de Porec já estava empatado ao
intervalo (13-13). Fábio Magalhães e Ricardo Dias foram os melhores marcadores do Sporting, com
cinco golos cada. Os restantes golos da equipa portuguesa foram anotados por Pedro Portela (4),
Frankis Carol (4), Pedro Solha (2), João Antunes (2) e Bruno Moreira (2). Do lado croata, Mario
Galijot, com seis golos, foi o elemento mais perigoso. Na eliminatória anterior, o conjunto de Frederico
Santos afastou o HV KRAS/Volendam, da Holanda.
 
 24/11/2013 - 21:45
 
PÚBLICO
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:.: Taça EHF: Sporting empata com Rukometni Porec (24-24) - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=855385

/

 
O Sporting empatou este domingo a 24 golos com os croatas do Rukometni Porec, em encontro da
primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF. Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em
Porec, na Croácia, o encontro já chegou ao intervalo empatado (13-13). Fábio Magalhães e Ricardo
Dias, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores dos leões, enquanto Mario Galijot liderou
os anfitriões, com seis. O empate na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting ultrapassar a
equipa croata e chegar à fase de grupos da Taça EHF. Na segunda eliminatória, os "leões"
ultrapassaram os os holandeses do HV KRAS Volendam. Jogo no Pavilhão Veli Joze, em Porec, na
Croácia. Rukometni Porec-Sporting, 24-24. Ao intervalo: 13-13. Sob arbitragem da dupla bielorrussa
formada por Dzmitry Nabokau e Siarhei Kulik, as equipas alinharam e marcaram: - Rukometni Porec:
Mario Cvitkovic (gr), Marko Cosic, Vedran Mataija (5), Igor Perhat, Tim Thoss (3), Dalibor Prelac e
Rudolf Cuzic (2). Jogaram ainda David Petric, Ivica Gudic, Zelimir Popovic, Bepo Sinozic, Matija
Radakovic (2), Marko Buvinic (5), Petar Topic (1) e Mario Galijot (6). Treinador: Aleksandar Beakovic
Sporting: Ricardo Candeias (gr), Pedro Portela (4), Frankis Marzo (4), Rui Silva, Pedro Solha (2),
Ricardo Dias (5) e João Antunes (2). Jogaram ainda Fábio Magalhães (5), Edmilson Araújo, Bruno
Moreira (2), Sérgio Barros, João Ligeiro e Nuno Gonçalves. Treinador: Frederico Santos. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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Sporting empata com Rukometni para a Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/11/24/sporting_empata_com_rukometni_pa.html

/

 
24 de novembro de 2013 20:48h
 
 O empate na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting ultrapassar a equipa croata e chegar à
fase de grupos da Taça EHF.
 
 O Sporting empatou hoje a 24 golos com os croatas do Rukometni Porec, em encontro da primeira
mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
 
 Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em Porec, na Croácia, o encontro já chegou ao
intervalo empatado (13-13).
 
 Fábio Magalhães e Ricardo Dias, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores dos "leões",
enquanto Mario Galijot liderou os anfitriões, com seis.
 
 O empate na Croácia abre boas perspetivas para o Sporting ultrapassar a equipa croata e chegar à
fase de grupos da Taça EHF.
 
 Na segunda eliminatória, os "leões" ultrapassaram os os holandeses do HV KRAS Volendam.
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Sporting empata com Rukometni, na Croácia, para a Taça EHF de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/sporting-empata-com-rukometni-na-croacia-para-a-taca-ehf-de-andebol=f758816

/

 
Porec, Croácia, 24 nov (Lusa) - O Sporting empatou hoje a 24 golos com os croatas do Rukometni
Porec, em encontro da primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
 
 Numa partida disputada no pavilhão Veli Joze, em Porec, na Croácia, o encontro já chegou ao
intervalo empatado (13-13).
 
 Fábio Magalhães e Ricardo Dias, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores dos "leões",
enquanto Mario Galijot liderou os anfitriões, com seis.
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Equipa húngara de andebol prestou homenagem a Miklós Fehér na Luz (com fotos)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=442709

/

 
Quase dez anos após a morte de Miklós Fehér no relvado do V. Guimarães, o antigo jogador do
Benfica continua a ser lembrado com muito carinho.
Ontem, o eterno camisola 29 das águias, dado que o número foi retirado pelo clube, recebeu mais
uma homenagem dos compatriotas, a equipa de andebol húngara Pick Szeged, que hoje defronta na
Luz os encarnados, em jogo da Taça EHF (o melhor nas duas mãos terá direito a integrar a fase de
grupos da competição).
Tudo aconteceu no átrio da porta 18 do Estádio da Luz, onde se encontra o busto do jogador, e de
forma muito simples mas emotiva. Jogadores, técnicos e dirigentes húngaros fizeram questão,
minutos antes do treino marcado para o pavilhão da Luz, de depositar uma coroa de flores adornada
com palavras que dispensam interpretações: Jamais te esqueceremos.
Um cachecol e um galhardete também ficaram junto à imagem do futebolista, que reuniu à sua frente
uma comitiva emocionada.
Presidente e diretor-executivo do Pick Szeged, Szucs Erno Péter e Richard Mezei, respetivamente,
fizeram as honras, depois de uma explicação em inglês de um dos elementos do staff, para que até
mesmo os jogadores estrangeiros entendessem o significado da homenagem. Péter falou da iniciativa.
Vamos jogar com o Benfica na EHF e decidimos que era uma ocasião muito boa para mostrar o nosso
respeito por Miklós Fehér, disse, antes de revelar outras partes da homenagem, reservadas para a
Hungria: No segundo jogo vamos apresentar um pequeno vídeo sobre Miklós e a sua carreira, já
convidámos também os pais e temos a esperança de que possam ser eles a dar início à partida.
Por fim, recordações de Fehér: Foi um jogador muito talentoso e podia ter tido uma grande carreira.
Nós, húngaros, temos grande respeito por ele e sentimos enorme orgulho pelo facto de ter jogado
num clube tão grande como o Benfica.
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Taça EHF: Benfica perde por um golo e deixa eliminatória em aberto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=442868

/

 
O Benfica perdeu em casa por 24-25 com os húngaros do Pick Szeged, na primeira "mão" da 3.ª
eliminatória da Taça EHF de andebol.
Cláudio Pedroso (7 golos) foi o melhor marcador do Benfica, num jogo equilibrado em que os
encarnados chegaram ao intervalo a perder por 13-14.
Tudo em aberto para o jogo da segunda "mão", a decorrer a 30 de novembro ou 1 de dezembro na
Hungria.
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

O antigo internacional e ex jo-
gador do ABC/UMinho, Luís
Bogas, vai ser o patrono do
Campeonato Nacional de Juve-
nis Masculinos da 1.ª Divisão.
Com o objectivo de manter
uma ligação entre aqueles que
são figuras de referência do an-
debol nacional, e como forma
de, uma vez mais, destacar essa
dedicação à modalidade, a FAP

(Federação de Andebol de Por-
tugal), decidiu criar a figura de
Patrono para algumas competi-
ções nacionais.

Para além de Luís Bogas, vão
exercer o papel de patronos:
Fátima Monge da Silva (Cam-
peonato Nacional de Seniores
Femininos da 1.ª Divisão), José
Manuel Reinaldo (Nacional de
Seniores Masculinos da 1.ª Di-
visão) e David Tavares (Nacio-
nal de Juniores Masculinos da
1.ª Divisão).

Antigo internacional do ABC

Luís Bogas nomeado patrono
dos juvenis masculinos
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Com a lição bem estudada e com
o objectivo bem definido. É des-
ta forma, que o ABC/UMinho,
pela voz de Fábio Vidrago pers-
pectiva o encontro de hoje, da
13.ª jornada do Campeonato Na-
cional de Andebol. Depois de
dois triunfos consecutivos (fren-
te a Avanca e ISMAI), a vitória é
o único resultado que interessa
aos bracarenses, que em caso de
triunfo continuam colados aos
lugares de topo da tabela classi-
ficativa.

Apesar desse facto e mesmo
com todo o favoristismo a correr
para o lado do ABC, Fábio Vi-
drago alerta para “as dificulda-
des do jogo, até porque o Madei-
ra SAD vai jogar com um
espírito totalmete distinto do pri-
meiro encontro (vitória por 35-
24) e portanto temos de estar
concentrados para vencer a par-
tida”. Mesmo com esta dose de
precaução, que é sempre bem
vinda, o jogador da formação
bracarense sublinha que mesmo
“esperando um jogo difícil, te-
mos tudo para ganhar”.

As diferenças actuais entre o
ABC e o Madeira SAD também
foram abordadas na antevisão a
esta partida, com Fábio Vidrago
a deixar a sua visão sobre o as-
sunto. “Sabemos que o Madeira
SAD atravessa um momento
complicado a nível financeiro,
mas apesar disso conseguiu for-
mar uma equipa com jogadores
jovens e de grande qualidade,
que aos poucos têm mostrado o
seu valor”. Para além disso, “o

Madeira SAD é muito forte no
contra-ataque e temos de estar
muito atentos a esses lances, pa-
ra evitar ao máximo que eles
aconteçam”.

O discurso, quer dos jogadores,
quer do treinador Carlos Resen-
de está bem sintonizado. A von-
tade de subir na classificação é
clara e fica bem patente a cada
palavra. “Acreditamos no nosso
valor e sem dúvida que é nossa
ambição continuar a melhorar,
pois só dessa forma vamos ven-
cer os nossos jogos”. À seme-
lhança do seu treinador, Fábio
Vidrago ainda tem o jogo com o
Sp. Horta atravessado na gar-
ganta, isto porque o jogador do

ABC acredita que “foi uma par-
tida que deviamos ter ganho. É
verdade que tivemos alguma in-
felicidade mas cometemos al-
guns erros que acabamos por pa-
gar caro e a verdade é que essa, é
a derrota que marca a distância
neste momento para Sporting,
Benfica e Porto”.Também devi-
do a esse factor, é fundamental
para os bracarenses “entrar for-
tes no jogo, concentrados e de
modo a comandar desde o início
todos os apectos da partida e
conseguir a vitória, que é o que
realmente interessa”.

ABC/UMinho e Madeira SAD,
defrontam-se, hoje, às 17 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite.    

Manter onda de bons resultados
para subir na classificação
COM AMBIÇÃO, é desta forma que Fábio Vidrago encara mais um jogo do Campeonato Nacional de
Andebol. Apesar de esperar muitas dificuldades, o jogador do ABC/UMinho só pensa nos três pontos.

DR

Fábio Vidrago acredita que a força do colectivo pode conduzir o ABC/UMinho a mais um triunfo

Depois do desaire frente ao
Sp. Horta, o ABC vai tentar o
terceiro triunfo consecutivo
no Campeonato Nacional de
Andebol. Nesta jornada 
n.º 13, defrontam-se ainda
(quarta-feira) Sporting 
e FC Porto, jogo do qual
pode beneficiar a equipa
bracarense para se
aproximar dos três
primeiros lugares.
Benfica e Belenenses
inauguraram a ronda, com
o triunfo dos encarnados.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

A Universidade do Minho volta mais uma
vez a merecer a confiança da FISU (Fede-
ração Internacional do Desporto Univer-
sitário), ao ver-lhe atribuída a organiza-
ção do Mundial Universitário de Karaté
em 2016. Este é o sexto mundial que a
universidade minhota organiza em parce-
ria com a FADU e AAUM, sendo que o
primeiro (Futsal) foi em 1998.

A UMinho é vista por muitos como a
grande referência, dentro e fora de portas,
quer em termos organizativos, quer com-
petitivos, do desporto universitário em
Portugal. Nos últimos 18 anos, a acade-
mia minhoto tem sido palco de centenas
de eventos desportivos universitários na-
cionais e de mais de uma dezena de gran-
des eventos internacionais.

O primeiro grande evento internacional
que a UMinho organizou foi o Mundial
Universitário de Futsal em 1998, tendo si-
do então elogiado e referenciado pela FI-
SU como uma das melhores organizações
de sempre de um evento deste género.

A marca de excelência continuou, e em
2004, é organizado o Europeu de Voleibol
Universitário, prova que se tornaria em
termos organizativos como o futuro
exemplo para todas as provas da EUSA
(União Europeia do Desporto Universitá-

rio).
Pelo meio, e até chegarmos a 2016, a

UMinho organizou (e vai organizar) os
seguintes eventos internacionais: Euro-
peu Basquetebol 2006, Mundial Badmín-
ton 2008, Europeu Taek- wondo 2009,
Europeu Taekwondo 2011, Mundial Xa-
drez 2012, Mundial Futsal 2012, Mundial
Andebol 2014, Europeu Andebol 2015 e
Mundial Karaté 2016.

Para Carlos Videira, Presidente da
AAUM, a atribuição de mais uma grande
prova internacional do desporto universi-
tário, “é o reconhecimento da capacidade
organizativa da Associação Académica e
da Universidade do Minho em matéria de
competições internacionais. Ter a con-
fiança da FISU para organizar campeona-
tos mundiais universitários de dois em
dois anos é um facto digno de registo, so-
bretudo se tivermos em conta que em Por-
tugal há um modelo muito específico ao
nível do desporto universitário, onde os
estudantes têm um papel muito mais ativo
do que na grande maioria dos outros paí-
ses.” 

Para Fernando Parente, director do De-
partamento Desportivo e Cultural dos
SASUM, a organização de um evento
desta envergadura representa “mais um
momento de criação de competências in-
ternas no âmbito da   organização de
eventos despor- tivos internacionais”,

UMinho organiza Mundial
Universitário de Karaté em 2016
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23 de Novembro de 2013, 11:29
 
 Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), recebeu hoje o Olympic Laurel
Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da 42.ª assembleia geral do
organismo, em Roma.
 
 "Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens", disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
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Interessante Achou este artigo interessante? Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de
Portugal (COP), recebeu hoje o Olympic Laurel Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus,
no âmbito da 42.ª assembleia geral do organismo, em Roma. "Fiquei muito lisonjeado com esta
distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o desporto, cujos valores éticos muito
contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-los aos jovens", disse à agência Lusa
Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana. Vasco Lynce, presidente do COP entre
1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este galardão depois de Luís Santos, ex-
presidente da Federação Portuguesa de Andebol. O Olympic Laurel Award é uma distinção que
consagra individualidades ou organizações que tenham prestado excecionais serviços ou
protagonizado relevantes feitos a favor da promoção do desporto nos seus países. A proposta do COP
para o prémio a Vasco Lynce teve por base "o currículo e os méritos que apresenta no domínio do
desporto, onde desempenhou variadíssimos cargos de enorme importância", como explicou, na altura,
o comité português. Além de atleta, treinador, selecionador nacional e formador, Lynce foi secretário
de Estado do Desporto, presidente do Conselho Superior de Desporto e do Instituto Nacional do
Desporto e presidente, secretário-geral e Chefe de Missão do Comité Olímpico de Portugal. O dirigente
foi agraciado pela República Portuguesa com o título de Grande Oficial da Ordem do Infante D.
Henrique.
 
 23/11/2013 11:42
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Taça EHF de andebol
 
 por João Ruela, com Lusa
 
 O Benfica fechou a partida com um parcial de 6-0, mas não conseguiu evitar uma derrota por um golo
(25-24) e vai visitar a Hungria com uma desvantagem tangencial.
 
 O Benfica perdeu neste sábado em casa com os húngaros do Pick Szeged por 24-25, na primeira mão
da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, e vai à Hungria com um golo de desvantagem.
 
 A 10 minutos do final, a situação da equipa "encarnada" era, porém, bem pior, já que os húngaros
venciam por sete golos (18-25), valendo ao "sete" de Jorge Rito um parcial de 6-0 a fechar o embate.
 
 A partida, disputada no pavilhão 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, começou melhor para a equipa
húngara, que beneficiou nos primeiros minutos da superioridade numérica para colocar-se em
vantagem.
 
 No entanto, a partir do quinto minuto, o Benfica equilibrou a partida e chegou mesmo a estar várias
vezes em vantagem no encontro, devido sobretudo à eficácia ofensiva de Cláudio Pedroso, que
apontou sete golos, e Carlos Carneiro, autor de três.
 
 Até ao intervalo, o jogo foi bastante equilibrado e o Benfica acabou a primeira parte a perder apenas
por um golo (13-14).
 
 Na segunda parte, a equipa visitante voltou a entrar melhor na partida e o ataque húngaro mostrou-
se "demolidor", com Zsolt Balogh (sete golos) e Sulk Frantisek (quatro) em evidência.
 
 A equipa húngara chegou a ter sete golos de vantagem (18-25), aos 50 minutos, mas, a partir daqui,
os "encarnados" encetaram uma recuperação que lhes podia ter dado o empate.
 
 Nos 10 minutos finais, Tiago Pereira, que fez três golos, Elledy Semedo (dois) e Carlos Carneiro (três)
estiveram em destaque na recuperação da equipa do Benfica.
 
 O Benfica disputa a segunda mão da terceira ronda da Taça EHF na Hungria, a 30 de novembro.
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HOJE Ã s 11:29   actualizada Ã s 13:04
 
 Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), recebeu hoje o Olympic Laurel
Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da 42.ª assembleia geral do
organismo, em Roma.
 
 Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens, disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 Diário Digital / Lusa
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HOJE Ã s 11:29
 
 Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), recebeu hoje o Olympic Laurel
Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da 42.ª assembleia geral do
organismo, em Roma.
 
 Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens, disse ? agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 Diário Digital / Lusa
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Sábado, 23 de novembro de 2013
 
 Lisboa, 23 nov (Lusa) -- O Benfica perdeu hoje em casa com os húngaros do Pick Szeged por 24-25,
na primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, e vai à Hungria com um golo de
desvantagem.
 
 A 10 minutos do final, a situação da equipa "encarnada" era, porém, bem pior, já que os húngaros
venciam por sete golos (18-25), valendo ao "sete" de Jorge Rito um parcial de 6-0 a fechar o embate.
 
 A partida, disputada no pavilhão 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, começou melhor para a equipa
húngara, que beneficiou nos primeiros minutos da superioridade numérica para colocar-se em
vantagem.
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Sábado, 23 de novembro de 2013
 
 Roma, 23 nov (Lusa) -- Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP),
recebeu hoje o Olympic Laurel Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da
42.ª assembleia geral do organismo, em Roma.
 
 "Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens", disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
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23-11-2013,
 
 Vasco Lynce agraciado em Roma
 
 Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), recebeu hoje o Olympic Laurel
Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da 42.ª assembleia geral do
organismo, em Roma.
 
 "Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens", disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 O Olympic Laurel Award é uma distinção que consagra individualidades ou organizações que tenham
prestado excecionais serviços ou protagonizado relevantes feitos a favor da promoção do desporto nos
seus países.
 
 A proposta do COP para o prémio a Vasco Lynce teve por base "o currículo e os méritos que
apresenta no domínio do desporto, onde desempenhou variadíssimos cargos de enorme importância",
como explicou, na altura, o comité português.
 
 Além de atleta, treinador, selecionador nacional e formador, Lynce foi secretário de Estado do
Desporto, presidente do Conselho Superior de Desporto e do Instituto Nacional do Desporto e
presidente, secretário-geral e Chefe de Missão do Comité Olímpico de Portugal.
 
 O dirigente foi agraciado pela República Portuguesa com o título de Grande Oficial da Ordem do
Infante D. Henrique.
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 Dia 27 de Novembro há um Sporting - FC Porto.
 
 A 13ª jornada do nacional de andebol está em andamento. O Benfica venceu o Belenenses por 27-20
e aguarda o desfecho do Sporting-FC Porto agendado para dia 27.
 
 Resultados
 
 Maia 28-23 Avanca
 
 Benfica 27-20 Belenenses
 
 ABC Braga 42-21 Madeira SAD
 
 Águas Santas 31-26 Fafe
 
 Sporting Horta - Passos Manuel, a decorrer
 
 Sporting - FC Porto, dia 27 de Novembro às 20h
 
 Classificação
 
 1 - Benfica 35 pontos
 
 2 - ABC Braga 33 pontos
 
 3 - Sporting 32 pontos - 1 jogo
 
 4 - FC Porto 31 pontos - 2 jogo
 
 5 - Águas Santas 30 pontos - 1 jogo
 
 6 - Sporting Horta 24 pontos - 1 jogo
 
 7 - Belenenses 21 pontos
 
 8 - Madeira SAD 20 pontos
 
 9 - Maia 19 pontos
 
 10 - Passos Manuel 18 pontos -1 jogo
 
 11 - Fafe 17 pontos - 1 jogo
 
 12 - Avanca 16 pontos - 1 jogo
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23 de Novembro de 2013, 11:29
 
 Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), recebeu hoje o Olympic Laurel
Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da 42.ª assembleia geral do
organismo, em Roma.
 
 "Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens", disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 

Página 60



A61

Benfica perde com húngaros do Pick Szeged por 25-24
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/11/23/benfica_perde_com_h_ngaros_do_pi.html

/

 
23 de novembro de 2013 23:22h
 
 Até ao intervalo, o jogo foi bastante equilibrado e o Benfica acabou a primeira parte a perder apenas
por um golo (13-14).
 
 O Benfica perdeu hoje em casa com os húngaros do Pick Szeged por 24-25, na primeira mão da
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, e vai à Hungria com um golo de desvantagem.
 
 A 10 minutos do final, a situação da equipa "encarnada" era, porém, bem pior, já que os húngaros
venciam por sete golos (18-25), valendo ao "sete" de Jorge Rito um parcial de 6-0 a fechar o embate.
 
 A partida, disputada no pavilhão 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, começou melhor para a equipa
húngara, que beneficiou nos primeiros minutos da superioridade numérica para colocar-se em
vantagem.
 
 No entanto, a partir do quinto minuto, o Benfica equilibrou a partida e chegou mesmo a estar várias
vezes em vantagem no encontro, devido sobretudo à eficácia ofensiva de Cláudio Pedroso, que
apontou sete golos, e Carlos Carneiro, autor de três.
 
 Até ao intervalo, o jogo foi bastante equilibrado e o Benfica acabou a primeira parte a perder apenas
por um golo (13-14).
 
 Na segunda parte, a equipa visitante voltou a entrar melhor na partida e o ataque húngaro mostrou-
se "demolidor", com Zsolt Balogh (sete golos) e Sulk Frantisek (quatro) em evidência.
 
 A equipa húngara chegou a ter sete golos de vantagem (18-25), aos 50 minutos, mas, a partir daqui,
os "encarnados" encetaram uma recuperação que lhes podia ter dado o empate.
 
 Nos 10 minutos finais, Tiago Pereira, que fez três golos, Elledy Semedo (dois) e Carlos Carneiro (três)
estiveram em destaque na recuperação da equipa do Benfica.
 
 O Benfica disputa a segunda mão da terceira ronda da Taça EHF na Hungria, a 30 de novembro.
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 Vasco Lynce é o segundo português reconhecido com este galardão.
 
 Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), recebeu hoje o Olympic Laurel
Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da 42.ª assembleia geral do
organismo, em Roma.
 
 Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens, disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 O Olympic Laurel Award é uma distinção que consagra individualidades ou organizações que tenham
prestado excecionais serviços ou protagonizado relevantes feitos a favor da promoção do desporto nos
seus países.
 
 A proposta do COP para o prémio a Vasco Lynce teve por base o currículo e os méritos que apresenta
no domínio do desporto, onde desempenhou variadíssimos cargos de enorme importância, como
explicou, na altura, o comité português.
 
 Além de atleta, treinador, selecionador nacional e formador, Lynce foi secretário de Estado do
Desporto, presidente do Conselho Superior de Desporto e do Instituto Nacional do Desporto e
presidente, secretário-geral e Chefe de Missão do Comité Olímpico de Portugal.
 
 O dirigente foi agraciado pela República Portuguesa com o título de Grande Oficial da Ordem do
Infante D. Henrique.
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Roma, 23 nov (Lusa) -- Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP),
recebeu hoje o Olympic Laurel Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da
42.ª assembleia geral do organismo, em Roma.
 
 "Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens", disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
 
 Data de Publicação: Nov 23, 2013 11:26 AMÚltima actualização: Nov 23, 2013 11:36 AM
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Benfica perde com húngaros do Pick Szeged por 25-24, na Taça EHF de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/benfica-perde-com-hungaros-do-pick-szeged-por-25-24-na-taca-ehf-de-andebol=f758747

/

 
Lisboa, 23 nov (Lusa) -- O Benfica perdeu hoje em casa com os húngaros do Pick Szeged por 24-25,
na primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, e vai à Hungria com um golo de
desvantagem.
 
 A 10 minutos do final, a situação da equipa "encarnada" era, porém, bem pior, já que os húngaros
venciam por sete golos (18-25), valendo ao "sete" de Jorge Rito um parcial de 6-0 a fechar o embate.
 
 A partida, disputada no pavilhão 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, começou melhor para a equipa
húngara, que beneficiou nos primeiros minutos da superioridade numérica para colocar-se em
vantagem.
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Vasco Lynce agraciado com Olympic Laurel Award pelos comités olímpicos europeus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/vasco-lynce-agraciado-com-olympic-laurel-award-pelos-comites-olimpicos-europeus=f758687

/

 
Roma, 23 nov (Lusa) -- Vasco Lynce, antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP),
recebeu hoje o Olympic Laurel Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus, no âmbito da
42.ª assembleia geral do organismo, em Roma.
 
 "Fiquei muito lisonjeado com esta distinção. Sinto-me privilegiado por ter servido o olimpismo e o
desporto, cujos valores éticos muito contribuíram para a minha formação, tendo procurado transmiti-
los aos jovens", disse à agência Lusa Vasco Lynce depois de receber o prémio na capital italiana.
 
 Vasco Lynce, presidente do COP entre 1993 e 1996, é o segundo português reconhecido com este
galardão depois de Luís Santos, ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol.
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

É fácil depreender das palavras
de Carlos Resende, treinador do
ABC/UMinho, que a derrota
frente ao Sp. Horta no início
deste mês, continua atravessada
nas hostes bracarenses. Por esse
facto (e apesar de, entretanto, já
ter vencido dois jogos), a partida
de amanhã frente ao Madeira
SAD, a contar para a 13.ª jorna-
da do Campeonato Nacional de
Andebol, é tão importante.

Importante, porque ganhar si-
gnifica continuar bem perto dos
mais directos rivais e é isso que
realmente conta para Carlos Re-
sende. “A nossa ideia é clara: ga-
nhar. E assumimos inteiramente
essa responsabilidade e esse fa-
voritismo.” 

De qualquer forma, o técnico
do ABC espera mais dificulda-
des na partida de amanhã sába-
do, do que no encontro da pri-
meira volta (triunfo bracarense
por esclarecedores 35-24), até
porque “esta partida vai ser
muito diferente, o Madeira SAD
está em circunstâncias bastante
distintas daquelas em que os en-
contrámos nesse jogo e vem cer-
tamente com disponibilidade
para nos criar muitas dificulda-

des”.
Apesar do 4.º lugar na tabela,

Carlos Resende acredita que a
equipa poderia estar ainda mais
acima, não fosse a derrota frente
ao Sp. Horta, derrota essa que
“não estavamos à espera que
acontecesse, foi um jogo menos
conseguido e onde cometemos

alguns erros que acabámos por
pagar caro”. 

Olhando para aquilo que tem
sido o campeonato do ABC, o
treinador dos bracarenses encon-
tra paralelismos em determina-
dos momentos, até porque “em
alguns jogos temos tido uma
pontinha de sorte, como no jogo

com o Sporting, mas noutros en-
contros temos sido manifesta-
mente infelizes. 

Por outro lado, temos de perce-
ber que essa, é mesmo a essência
do desporto, momentos bons e
momentos maus, embora acredi-
te que vamos conseguir ser mais
consistentes”.

“Assumimos o favoritismo 
e queremos ganhar”
SÓ A PENSAR NA VITÓRIA, é desta forma que o ABC/UMinho encara a partida de amanhã com o
Madeira SAD. Apesar de estar à espera de um jogo difícil, para Carlos Resende, só o triunfo conta.

DR

Carlos Resende espera maiores dificuldades no jogo de amanhã com o Madeira SAD em comparação com o da primeira volta
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Taça de Honra
de andebol em 
Mira de Aire
Em jeito de comemoração pela
‘re-inauguração’ do Pavilhão
Desportivo de Mira de Aire, que
sofreu, recentemente, obras de
melhoria, Mira de Aire vai aco-
lher a Taça de Honra com a fi-
nal dos seniores, na modali-
dade de andebol.

Assim, dia 24 de Novembro
a festa terá inicio pelas 14h00
com Festand Global, que conta
com  a participação de todos
os clubes. Pelas 16h00 jogarão
as equipas femininas, se-
guindo-se o jogo das equipas
masculinas às 18h00. |
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Carlos Resende 
assume «favoritismo»

Carlos Resende e Fábio Vidrago não querem mais deslizes no campeonato

LUÍS FILIPE SILVA

O técnico Carlos Resen-
de assumiu ontem o fa-
voritismo do ABC para o 
jogo de amanhã (17h00) 
ante o Madeira SAD, a 
contar para a 13.ª jornada 
do campeonato nacio-
nal de andebol da 
I Divisão.

O treinador, 
que falava à co-
municação so-
cial em confe-
rência de impren-
sa, considerou «uma 
boa responsabilidade» o 
facto de ter de assumir 
o jogo perante os madei-
renses.

«Aqui em nossa casa 
temos a responsabilidade 
de vencer qualquer adver-
sário. Não gosto de olhar 
para as posições que as 
equipas ocupam na tabela 
mas sim aos pontos que a 
minha equipa poderá ob-
ter. E o jogo com o Ma-
deira SAD vale três pon-
tos», destacou o técnico 
dos academistas.

No entanto, Carlos Re-
sende deixou bem cla-
ro que espera um Madei-
ra SAD substancialmente 
mais forte do que aque-

LUÍS FILIPE SILVA

ABC não 
quer perder o comboio da fren-te no campeonato e para isso terá de vencer amanhã

ABC RECEBE AMANHÃ MADEIRA SAD

Seleções de Braga e Porto
com jogo-treino no Sá Leite

A seleção da Associação de Andebol de Braga tem 
um jogo-treino com a sua congénere do Porto, no dia 
25 de novembro (20h00), no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em Braga, para o qual estão convocados:

CD Xico: Ricardo Ferreira, Pedro Roque e Francisco 
Magalhães; AC Fafe: João Torgal; ABC: Filipe Costa, 
João Rafael Peixoto, Oleksandr Nekrushets, André 
Gomes, Lucas Ferrão, Rui Ferreira, Alexandre Pinheiro 
e Francisco Silva.

LIGA DOS CAMPEÕES

FC Porto perdeu na Polónia
 O FC Porto perdeu ontem em Plock, na Polónia, 

o seu jogo da sexta jornada da fase de grupos da 
Liga dos Campeões de andebol, ficando praticamente 
afastado da discussão do apuramento para os oitavos 
de final. Depois de uma derrota no passado sábado no 
pavilhão Dragão Caixa, por 24-20, o FC Porto voltou a 
ceder ante o Wisla Plock na Orlean Arena, por 28-22,
e praticamente deixou escapar o quarto lugar do grupo 
B da prova.

Ao intervalo do jogo o Wisla já comandava por 12-10, 
com o FC Porto a equilibrar o marcador apenas até aos 
6-6. Depois deste resultado, o grupo B é comandado 
pelo THW Kiel, com 10 pontos, seguido por Kolding 
e Targi Kielce, com oito. Na luta pelo quarto lugar, 
última vaga para os oitavos de final, o Wisla Plock 
tem seis pontos, à frente do FC Porto, que tem dois, 
e do Dunquerque, que ainda não pontuou.

le que enfrentou no Fun-
chal, na partida da primei-
ra volta.

«Sabemos que o Madei-
ra SAD terá agora possi-
bilidades de nos colocar 
mais dificuldades do que 
aquelas que colocou no 

primeiro jogo. 
Era o primei-
ro jogo que 
estava a fa-
zer com esta 
treinadora, 

depois de um 
acontecimento 

infelizmente trági-
co que vitimou  o nosso 
amigo Donner e a equipa 
deles estava bastante fra-
gilizada. Agora será dife-
rente», disse.

Carlos Resende conside-
rou ainda «bastante positi-
va» a carreira do ABC nes-
ta temporada e classificou 
a derrota nos Açores frente 
ao Sporting da Horta como 
«o aspeto mais negativo» 
na campanha do ABC no 
campeonato.

«Temos três derrotas e 
perder na Horta não é um 
bom resultado», disse.

O ABC parte para este 
jogo na quarta posição, 
com 30 pontos, menos cin-
co que o comandante Ben-

fica, que tem mais um jogo 
disputado, enquanto o Ma-
deira é oitavo, com 19.

Fábio Vidrago: 
«Defender bem
e contra-atacar»

Fábio Vidrago assumiu 
um discurso idêntico ao 
treinador e também consi-
derou o ABC favorito.

O atleta deu a receita 
para serem bem sucedi-
dos ante os madeirenses 
no jogo de amanhã

«O mais importante será 
defendermos bem e saír-
mos em contra-ataque», 
disse. Vidrago destacou 
ainda as limitações do 
Madeira SAD em termos 
de plantel.

«Tem sete bons joga-
dores mas faltam opções. 
Têm um bom contra-ata-
que, mas não são tão or-
ganizados como a nossa 
equipa», disse.
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Andebol

2.ª Divisão – Zona Sul
Resultados 
Alto Moinho-NA Redondo 29-29
Benfica B-Ílhavo AC 22-16
CD Marienses-Benavente 30-30
CDE Camões-Boa-Hora FC 18-12
IFC Torrense-Samora Correia 25-21
V. Setúbal-AC Sismaria 26-27
Vela Tavira-Ginásio Sul 23-37

Classificação
P J V E D G

Benfica B 27 9 9 0 0 270-165
Benavente 23 9 6 2 1 260-217
CDE Camões 23 9 7 0 2 238-207
Boa-Hora FC 21 9 6 0 3 209-196
IFC Torrense 19 9 5 0 4 207-202
V. Setúbal 18 9 4 1 4 245-243
Ginásio Sul 18 8 5 0 3 237-216
CD Marienses 17 8 4 1 3 189-181
Ílhavo AC 16 9 4 0 5 212-215
AC Sismaria 14 8 3 0 5 198-205
Samora Correia 13 9 2 0 7 188-234
NA Redondo 12 9 1 1 7 216-265
Alto Moinho 12 9 1 1 7 210-252
Vela Tavira 10 8 1 0 7 158-239

Próxima jornada 23 de Novembro
AC Sismaria-Alto Moinho, Benavente-Vela Ta-
vira, Boa-Hora FC-IFC Torrense, Gin. Sul-Ben-
fica B, Ílhavo AC-CDE Camões, NA Redondo-CD
Marienses, Samora Correia-V. Setúbal

3.ª Divisão – Série 3
Resultados 
NDA Pombal-Juventude Lis 21-31
SIR 1.º Maio-Batalha AC 31-24

Classificação
P J V E D G

SIR 1.º Maio 10 4 3 0 1 113-95
Juventude Lis 7 3 2 0 1 83-73
Emp. Comércio 7 3 2 0 1 86-78
Albicastrense 6 2 2 0 0 52-44
Batalha AC 3 3 0 0 3 73-84
NDA Pombal 3 3 0 0 3 64-97

Próxima jornada 23 de Novembro
Albicastrense-NDA Pombal, Batalha AC-Emp.
Comércio, Juventude Lis-SIR 1.º Maio

1.ª Divisão feminina
Resultados 
Alavarium-Vela Tavira 42-24
CA Leça-Sports Madeira 26-30
Colégio Gaia-Assomada 34-26
Juventude Mar-Madeira SAD 15-30
Maiastars-Col. João Barros 15-27
CA Leça-Madeira SAD 26-30
JAC Alcanena-Juventude Lis 21-20
Juventude Mar-Sports Madeira 15-30
Maiastars-Vela Tavira 30-17

Classificação
P J V E D G

Madeira SAD 25 9 8 0 1 266-191
JAC Alcanena 22 8 7 0 1 274-189
Alavarium 19 7 6 0 1 229-158
Col. João Barros 18 6 6 0 0 180-112
Maiastars 18 8 5 0 3 193-192
Sports Madeira 17 9 3 2 4 224-226
Colégio Gaia 16 7 4 1 2 193-181
CA Leça 15 9 3 0 6 211-254
Juventude Lis 13 8 2 1 5 198-219
Assomada 10 8 1 0 7 199-258
Vela Tavira 10 8 0 2 6 172-247
Juventude Mar 9 9 0 0 9 161-273

Próxima jornada 23 de Novembro
Assomada-Alavarium, Col. João Barros-JAC Alca-
nena, Juve Lis-Maiastars, Vela Tavira-Colégio Gaia
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Andebol Sporting
visita Juve Lis para a
Taça de Portugal

O sorteio dos 16-avos-de-final da
Taça de Portugal, em andebol
masculino, ditou a visita de um
grande a Leiria. E assim, o
Sporting, clube no qual alinham
dois jogadores da cidade – Pedro
Portela e João Antunes –, visita no
dia 7 de Dezembro, um sábado,
pelas 18 horas, a Juventude do
Lis, único sobrevivente do distrito
na competição e equipa que
milita na 3.ª Divisão e é orientada
por André Afra. 
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JUVENIS

Após mais uma dupla 
jornada, as aspirações da 
equipa de Juvenis em passar 
à fase seguinte continuam 
intactas. Fazendo o pleno no 
fim-de-semana, amealhando 
os 6 pontos que estavam em 
disputa, a equipa, revelou 
um contraste enorme nos 
dois jogos realizados. Se no 
1º jogo, contra o GC Tarou-
ca, a equipa não foi capaz 
de demostrar o andebol que 
vem jogando (muitas falhas 
individuais e más decisões 
no capitulo da finalização), 
o que obrigou uma luta até 
ao último minuto pela vitó-
ria (22-21). O segundo jogo 
demonstrou uma equipa 
completamente diferente, a 
mostrar atitude e vontade em 
vencer desde o 1º minuto, 
mas que só consegui mate-
rializar essa vontade após o 

início da segunda parte onde 
impediu que a equipa do Bo-
avista durante 10 minutos só 
finalizasse uma vez com su-
cesso. Após este diferencial 
a equipa do AC Lamego geriu 
até ao apito final a diferença 
no marcador, permitindo que 
todo o grupo tivesse oportuni-
dade de se mostrar. Ainda há 
muito campeonato, e espera-
se que esta equipa mantenha 
esta série de resultados com 
humildade e com maturidade 
para perceber que ainda não 
ganhou nada.

INICIADOS

Os iniciados mantêm o 
pleno de vitórias, desta vez 
frente ao GC Tarouca. A 
equipa de Lamego fez um 
jogo com duas partes clara-
mente distintas no que diz 
respeito ao seu desempenho 
e entrega no jogo. A primeira 

parte foi caracterizada por um 
AC Lamego sem atitude, sem 
vontade em querer ganhar, 
muito permissivo em termos 
defensivos, fazendo o adver-
sário acreditar e equilibrar o 
resultado, que terminou em-
patado nos primeiros 30 mi-
nutos. O intervalo parece que 
fez bem à turma de Lamego, 
sendo que os segundos 30 
minutos foram claramente 
distintos. A equipa entrou 
bem no jogo fazendo um 
parcial de 8 golos sem res-
posta, com excelente atitude 
defensiva e boa eficácia no 
ataque. A partir daqui foi pra-
ticamente a gestão do tempo 
de jogo, com oportunidades 
para todos os atletas terem 
minutos de jogo.

De salientar a péssima 
atitude de um dos elementos 
da equipa de arbitragem, ali-
ás, como tem sido hábito por 
parte deste indivíduo.

MINIS

O escalão de minis con-
tinua a sua preparação para 
a fase seguinte notando-se 
grandes progressos no de-
senvolvimento dos pequenos 
grandes atletas. Preparar o 
futuro é o objetivo dos téc-
nicos Luís Machado e João 
Pinto, pois têm dado tempo 
de jogo a novos atletas o que 
tem feito com que a integra-
ção na modalidade seja mais 
rápida. Em Janeiro este es-
calão já começa o seu cam-
peonato e até lá o objetivo é 
dar tempo de jogo a todos 
os jogadores no torneio de 
abertura. 

Para quem quiser saber 
mais sobre o clube, ou con-
sultar resultados, visite a nos-
sa página:

http://andebolclublamego.
wix.com/aclamego 

João Araújo/CM

Andebol Clube de Lamego 
com fim-de-semana “quase perfeito”
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