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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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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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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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