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Húngaros do Pick Szeged vencem o Benfica - O Jogo
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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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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).
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Equipa húngara de andebol prestou homenagem a Miklós Fehér na Luz (com fotos)
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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
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/

 
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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Vasco Lynce agraciado com Olympic Laurel Award pelos comités olímpicos europeus
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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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Vasco Lynce agraciado com Olympic Laurel Award pelos comités olímpicos europeus
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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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Benfica perde com húngaros do Pick Szeged
 

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

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3550386&page=-1
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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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Vasco Lynce agraciado com Olympic Laurel Award
 

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

Meio: Diário Digital Online
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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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Vasco Lynce agraciado com Olympic Laurel Award pelos comités olímpicos europeus
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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.
 
 

Página 24



A25

  Tiragem: 35629

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 3,83 x 5,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50955022 23-11-2013

Página 25



A26

  Tiragem: 35629

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 17,67 x 20,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50954930 23-11-2013

Página 26



A27

  Tiragem: 86913

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 13,35 x 10,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50953801 23-11-2013

Página 27



A28

Olympic Laurel Award da Associação dos Comités Olímpicos Europeus
 

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

Meio: Primeiro de Janeiro Online

URL: http://www.oprimeirodejaneiro.pt/opj/diarias.asp?idioma=item_lingua1&cfg=0&item=10379&cat=Desporto

/

 
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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