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Andebol: Antevisão Portugal x Sérvia

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=233d52a0-bc89-46bf-bff9-

d1e670b0943e&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
A Seleção Portuguesa de Andebol tem um duro teste na próxima quinta-feira, amanhã, para poder
alcançar a fase final do Campeonato do Mundo. Está obrigada a anular uma desvantagem de 7 golos,
sofrida na Sérvia no jogo da 1ª mão, mas nada que retire a esperança e ambição aos jogadores
portugueses.
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O ANDEBOL. O FC Porto contratou o 
lateral-direito alemão Djibril 
M'Bengue por duas épocas. Tem 26 
anos e estava no Estugarda. 
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Areia vai pagar 
indemnização 
3 Benfica com direito a 25 mil 
euros, por rescisão sem justa cau-
sa; saiu para o FC Porto em 2015 

O Benfica anunciou que António Areia foi 
condenado a pagar uma indemnização de 
25 mil euros ao clube, na sequência da 
saída para o FC Porto em 2015. Os 
encarnados tinham alegado que o 
jogador rescindira o contrato sem justa 
causa e, agora, através do site oficial, 
regozijaram-se com a decisão dos juízes 
do Tribunal da Relação de Lisboa. «O 
valor mencionado será doado à 
Fundação Benfica», pode ler-se. 
Entretanto, o clube renovou com o 
brasileiro Ales Silva, águia desde a 
temporada 2015/16. 
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ANDEBOL 

AREIA CONDENADO 
O Benfica anunciou que o Tri-
bunal da Relação de Lisboa 
condenou António Areia, ex-
-jogador das águias agora no 
FC Porto, ao pagamento de 
uma indemnização no valor 
de 25 mil euros por, em 2015, 
ter rescindido o contrato 
"sem justa causa". 
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Equipa infantil feminina vai à fase nacional
ABC / Francisco Sanches campeã distrital
A equipa infantil feminina de andebol do ABC / Desporto Escolar Francisco
Sanches sagrou-se, pela segunda vez, campeã distrital do desporto escolar
e apurou-se  para a fase final nacional da Federação de Andebol de Portu-
gal. A equipa bracarense, que  nasceu no projecto de Desporto Escolar da Es-
cola EB Francisco Sanches,  conseguiu o apuramento para o Encontro Nacio-
nal de Infantis na Batalha ao vencer a equipa da AA Didáxis, por 16-17, em
Vila das Aves.  Este projecto está em fase de captação, para meninas no dis-
trito de Braga de 10, 11 ou 12 anos, interessadas em pertencer a um projec-
to com ambições competitivas e que tenham motivação em treinar, podem
comparecer nos treinos das 18.30 às 20 horas de  terça, quarta e sexta feira,
no Pavilhão da Escola Francisco Sanches.
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Sandra Simões

Aprender atrás das grades é
possível e o Estabelecimento
Prisional de Aveiro (EPA) pro -
va-o muito bem. Cerca de 20
por cento da actual população
prisional aceitou o repto de fre-
quentar os Cursos de Forma-
ção de Adultos e todos os dias
há uma porta que se abre: a da
sala de aulas. Diariamente, e
graças ao protocolo com o
Agrupamento de Escolas de
Aveiro, cerca de 20 reclusos
“vão” diariamente à escola e,
nesse período de tempo, perde-
se o estatuto de recluso e ga-
nha-se o de aluno.

Currículos adaptados
Privados da liberdade pelos

crimes que cometeram, ou por
que estão indiciados, não é fácil
cativar estes homens para os
livros, mas essa função está en-
tregue a 12 professores e os “mi-
lagres” têm acontecido. Cerca
de 20 reclusos estão a frequen-
tar a escola dentro de portas, o
que, para muitos, representa
um regresso ao que a vida se
encarregou de afastar. Para eles,
os “currículos são forçosamen -
te adaptados, até porque esta-
mos a lidar com adultos, com
idades entre os 20 e os 60 anos,
que abandonaram a escola há
muito, ligados a práticas de de-
linquência diversas e, à partida,
desmotivados. Só com muita
estratégia e criatividade conse-

guimos que acompanhem as
aulas”, o que acontece ao nível
do 1.º Ciclo, “onde aprendem
a ler e a escrever”, e do 2.º e
3.º Ciclos até ao 12.º ano, ex-
plicou ao Diário de Aveiro Or-
quídea Martins, a professora
(de Biologia) coordenadora da
escola neste estabelecimento
prisional. 

E o número só não é mais ex-
pressivo porque uma boa parte
desta população está em prisão
preventiva, uma condição que,
no entender do director, João
Paulo Pinto, pesa negativa-
mente no interesse pela escola,
“porque sentem-se numa si-
tuação temporária, transitória.
Temos de saber lidar com essa
inconstância”.

Pequenas grandes etapas
Mais do que conseguir diplo-

mas, nesta escola trabalha-se,
essencialmente, a componente
humana e socializante. “Eles
não têm exames e a escolari-
dade progride por módulos,
além de se apostar fortemente
na parte prática. Trabalham-se
competências diferentes do en-
sino regular”, explicou a coor-
denadora da escola, lembrando
que “serem assíduos, estarem
atentos e interessados, alinha-
rem nos projectos propostos,
trabalharem em grupo, saber
pesquisar... são etapas enor-
mes”, muito mais do que tirar
80 ou 90 por cento num qual-
quer teste de avaliação.

E foi no contexto dos traba-
lhos práticos e das parcerias
com entidades exteriores que
surgiu o repto da Fábrica Cen-
tro Ciência Viva para estes re-
clusos fazerem parte do pro-
jecto SOS Azulejo, até porque a
cerâmica é uma das áreas prá-
ticas que aqui se aposta. Esta
ligação começou há três anos,
com uma participação numa
exposição de azulejos, onde es-
tes reclusos marcaram “pre-
sença” com trabalhos por si de-
senvolvidos. No ano seguinte,

a fasquia subiu uns “furos”,
com o desafio de assumirem a
reposição da fachada de azu-
lejos de um edifício histórico
da cidade de Aveiro (a farmácia
na Rua Direita), por sugestão
da Câmara Municipal de
Aveiro. A mufla da prisão foi ar-
ranjada com o apoio da Uni-
versidade de Avei ro, o professor
Fernando José foi convidado a
dar uma formação em cerâ-
mica e o engenho fez o resto. A
partir de um exemplar cedido
pela proprietária do edifício, foi

possível recuperar o grafismo
dos azulejos e afinar as cores
(azul e amarelo). Este trabalho
foi sendo desenvolvido de
forma multidisciplinar e o re-
sultado não podia ter sido me-
lhor. No ano passado, as répli-
cas de 80 azulejos foram for-
malmente colocadas, numa
sessão que contou com a pre-
sença da autarquia, serviços
prisionais e universidade, e
tudo foi filmado para ser mos-
trado aos “artesãos”. “Eles ado-
raram, ficaram vaidosos do que
fizeram e, mais importante,
muitos deles conheceram sen-
timentos sobre si que desco-
nheciam, como por exemplo a
auto-valorização”, testemu-
nhou o director, reforçando que
“aqui o que mais interessa é a
formação humana”.

E para que esse objectivo
seja alcançado da forma mais
abrangente possível, o respon-
sável lembra o papel das par-
cerias que “trazem aos reclu-
sos abordagens diversas sobre
as mais variadas áreas” e aponta
como bons exemplos o Hospi-
tal de Aveiro, com informação
sobre hábitos de vida saudá-
veis; a Casa Abrigo, com abor-
dagens à violência doméstica;
a apresentação de livros (como
o que aconteceu mais recente-
mente com José Luís Peixoto);
o Conservatório de Música, a
Cruz Vermelha; a Federação de
Andebol... entre muitos outros
bons amigos. |

Nem as grades do estabelecimento 
prisional travam a vontade de aprender
Dinamismo Há muitas formas de liberdade e um grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Aveiro troca,
todos os dias, a cela pela sala de aulas e pelos ateliers de trabalhos manuais, nomeadamente da cerâmica

FOTOS: D.R.

Reclusos fizeram 80 réplicas de azulejos, destinados à fachada de um edifício histórico de Aveiro

Orquídea Martins, a coordenadora da escola

Neste momento, estão empenhados na construção de tabuleiros de xadrez em cerâmica

Concerto dos
Monday After
Nine para hoje

A banda Monday After
Nine, constituída por jo-
vens engenheiros e ges-
tores da empresa
L’Oréal Portugal (que se
reúne uma vez por se-
mana, depois do serviço,
para desenvolverem ta-
lentos e o gosto pela
música, bem como
aprofundarem as rela-
ções interpessoais), es-
colheram o Estabeleci-
mento Prisional (EP) de
Aveiro para um con-
certo ao vivo, por oca-
sião dos Santos Popula-
res. Uma acção do mais
altruísta que pode ha-
ver, no dia em que é fe-
riado em Lisboa (onde
trabalham), e que se in-
sere na perspectiva de
parcerias que este EP
tanto defende. O con-
certo conta com seis
músicos. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

13 DE JUNHO DE 2018 QUARTA-FEIRA, Edição n.º 10.998 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Já são conhecidos os nomes 
que vão animar o Palco Mar
Festival do Bacalhau | P21

Moradores dizem que “Bairro da 
Misericórdia está esquecido” Aveiro | P3

D.R.

iAprender e criari

iatrás das gradesi

No Estabelecimento Prisional de Aveiro, a rotina diária é interrompida por aulas e artes plásticas Página 11

Ministro inaugura
posto da GNR de 
Arrancada do Vouga
Águeda | P22

Habitação social 
com mais procura 
do que oferta
Aveiro | P32

CTM Oliveirinha sobe
ao pódio por equipas
Ténis de Mesa | P31
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Andebol da Académica
festejou os 80 anos
Efeméride Estudantes realizaram um jantar comemorativo que juntou
várias gerações de andebolistas. A equipa sénior empatou com o Sismaria

A Secção de Andebol da Asso-
ciação Académica de Coimbra
assinala este ano os 80 anos
sobre a sua fundação. 

Integrado neste ano festivo,
os responsáveis da turma aca-
demista organizaram um jan-
tar de celebração naquele que
foi um autêntico encontro de
gerações que juntou 170 par-
ticipantes na Quinta do Lore -
to, entre actuais e antigos atle-
tas, dirigentes, treinadores, ár-
bitros, familiares e amigos da
Secção. 

Durante a cerimónia foi pres-
tada homenagem ao ex-presi-
dente da Secção de Andebol,
Rui Alexandre Coelho, e foram
entregues seis prémios a quem
tem contribuído para o projecto
“Renascer Andebol”.

No capítulo dos atletas, des-
tacaram-se João Lucas (Pré-
mio Jogador Revelação) e João
André Gonçalves (Prémio Jo-
gador do Ano), já Joaquim Cra-
veiro recebeu o Prémio Car-
reira Andebol AAC e Ana Cata-
rina Santos foi eleita a Treina-
dora do Ano. Kerakoll (Prémio
Patrocinador 2017/2018) e a
Câmara Municipal de Coimbra
(Prémio Entidade) foram igual-
mente homenageadas.

O jantar acabou por permitir
uma troca de experiências en-
tre gerações, recordaram-se

histórias de outros tempos e
sobretudo ficou evidente que
se está a construir no andebol
academista um futuro mais di-
nâmico.

Patente durante a confrater-
nização esteve uma exposição
relativa aos 80 anos da Secção
de Andebol da AAC, da autoria
de Horário Poiares e com o de-
sign de Paulo Rocha, que ser-
virá de base ao livro sobre a
“História da Académica Ande-
bol”, a publicar ainda em 2018.

Actualmente, com sete esca-
lões em actividade, juntando
cerca de 120 atletas, o andebol
da AAC tem objectivos bem de-
finidos, como é a aposta no re-
forço dos escalões de formação,
bem como a ambição de que a
equipa sénior volte ao Nacional
da 2.ª Divisão, o qual disputou
esta temporada, sendo que não

conseguiu assegurar a perma-
nência.

Empate com o Sismaria
De resto, na penúltima jorna -

da do campeonato, os estu -
dan tes empataram com o Sis-
maria, a 28 golos.

Os veteranos confraterniza-
ram num encontro que termi-
nou igualado a 18, já os bambis
participaram no V Encontro
Regional da Associação de An-
debol de Aveiro, que decorreu
em Santa Maria da Feira, tendo
realizado seis jogos. |

ANABELA SANTIAGOS MARQUES

80 anos celebrados por antigos andebolistas da Académica

Antigas atletas da equipa feminina academista marcaram presença na festa da Secção

Andebol
Aniversário
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Selecção da 
Madeira na fase 
final de andebol 
nacional 
A selecção da Madeira de ande- 
bol participa entre sexta-feira e 
domingo, em Odemira, na fase fi- 
nal do Torneio Nacional de inicia- 
dos de femininos. 

Para além da equipa insular, 
que se apurou com um segundo 
lugar logo na primeira fase da 
competição, atrás de Lisboa, esta 
fase final conta ainda com as se- 
lecções de Aveiro, Algarve, Braga, 
Lisboa e Porto. A comitiva madei- 
rense está integrada na fase de 
grupos na zona 2 juntamente 
com aveirenses e bracarenses. 

De referir que os dois primeiros 
classificados de cada zona ru- 
mam às meias-finais da prova, en- 
quanto os terceiros classificados 
irão disputar o jogo de atribuição 
do quinto e sexto lugares. A Ma- 
deira estreia-se sexta-feira 
(19h30) diante de Aveiro, para no 
sábado (19 horas) defrontar Bra- 
ga, no último jogo da fase de gru-
pos. P. V. L. 
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A10Torneio de Seleções Regionais Femininas de Andebol em Odemira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/06/2018

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=57e5f697

 
A vila de Odemira recebe, nos dias 15, 16 e 17 de junho, o Torneio de Seleções Regionais Femininas
de Andebol, que decorrerá no Pavilhão do Complexo Desportivo Dr. Justino Santos. A iniciativa resulta
de uma organização conjunta entre Federação de Andebol de Portugal, Município de Odemira,
Associação de Andebol do Algarve e Cautchú - Associação de Promoção e Desenvolvimento de
Desporto.
 
O torneio vai juntar em campo as seleções das Associações de Andebol do Algarve, Lisboa, Porto,
Madeira, Aveiro e Braga.
 
No primeiro dia de competição, sexta-feira, serão disputados dois jogos, agendados para as 17.30 e
19.30 horas. No sábado, os jogos terão início pelas 9.00 horas e o último jogo do dia será às 19.00
horas. No domingo de manhã, a partir das 9.00 horas serão jogadas as meias-finais. Durante a tarde,
a partir das 13.00 horas serão conhecidos os 5º, 6º, 3º e 4º lugar. A grande final está marcada para
as 18.00 horas.
 
A jogadora Alice Costa, jogadora da Cautchú, equipa do concelho de Odemira, foi selecionada para
integrar a Associações de Andebol do Algarve, resultado da formação da Cautchú e do trabalho apoio
desenvolvido pelo Município de Odemira no âmbito do apoio ao andebol.
 
Não perca a oportunidade de assistir a emocionantes jogos de andebol feminino, com as seleções
regionais de todo o país. As entradas são livres.
 
13 Jun 2018 14:51
 
FP - diariOnline
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AREIA VAI RECORRER 
DOS 25 MIL EUROS PARA O BENFICA 
O Tribunal da Relação condenou o ponta-
direita António Areia a indemnizar o Benfica 
em 25 mil euros, depois da sua transferência 
para o FC Porto, em 2015, considerando que 
rescindiu sem justa causa. O internacional 
ficou "surpreendido", pois tinha ganho em 
primeira instância, mas garantiu que vai 
"recorrer para o Tribunal Constitucional e 
esperar, com calma e tranquilidade". 
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"Estou 
curioso com 
as oportuni-
dades e 
possibilida-
des que o 
futuro me 
trará" 

Djibril 
M'Bengue 
Lateral-direito 
do FC Porto 

Djibril M'Bengue chega do Estugarda e o seu remate "faz medo aos melhores guarda-redes" 

: 4  Djibril M'Bengue, lateral-direito de 26 anos, é famoso pela 
potência de remate e foi contratado depois de recuperar de lesão 

PC Porto contrata 
atirador da liga alemã 
Será o primeiro alemão 
vindo da Bundesliga a 
atuar no campeonato 
português e tentará provar 
no Dragão os atributos que 
não exibiu em pleno no 
TVB Estugarda devido a 
uma longa lesão no joelho 

••• "Não foi um período fá-
cil e houve momentos em 
que me perguntei se conti-
nuaria a jogar andebol", admi-
tiu Djibril M'Bengue numa 
entrevista de despedida do 
TVB Estugarda, depois de ter 
recuperado de uma lesão no 
tendão patelar que o fez per-
der duas épocas quase intei- 

ras e jogar ainda o suficiente 
para despertar o interesse do 
FC Porto. O lateral-direito de 
26 anos e 1,96 metros será o 
primeiro alemão a jogar no 
campeonatoportuguêsevem 
por indicação de Magnus An-
dersson, um treinador que o 
conhece da Bundesliga, pois 
esteve no Goppingen antes 
de rumar ao Dragão. 
M'Bengue, um canhoto 

com um remate que "faz 
medo aos melhores guarda-
redes do mundo" e uma im-
pulsão que impressiona, no 
dizer dos responsáveis do Es-
tugarda, assinou por duas 
épocas, depois deter feito ex- 

tensos testes médicos no Dra-
gão, completando as boas in-
dicações que o seu regresso 
em abril, fazendo ainda dois 
jogos na Alemanha, haviam 
deixado. 

"Durante dois anos, não me 
lembro de passar duas sema-
nas sem dores", contou 
M'Bengue, que finalmente 
superou o problema. "Estou a 
viver um momento incrível. 
Voltei, marquei e fico orgu-
lhoso por perceber que o trei-
no duro dos últimos meses 
resultou", disse, revelando-se 
"curioso com as oportunida-
des e possibilidades que o fu-
turo me trará". 
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"Alguns erros foram infantis" 
"Claro que depois do jogo ficámos todos tristes. No dia da 
viagem estávamos um bocado em baixo, mas falámos 
dentro do grupo e tenho a certeza de que todos acredita-
mos que é possível", insiste Fábio Magalhães, dando 
algumas pistas do que Portugal precisará fazer para dar a 
volta aos sete golos de desvantagem com que vai começar 
a partida: "Temos de corrigir os erros que cometemos em 
Nis, alguns foram mesmo infantis e que nem nos passe 
pela cabeça que isso volte a acontecer. Temos de estudar 
as coisas que não estávamos à espera que eles fizessem e 
tentar anulá-las. Há que trabalhar esses pormenores para 
ganhar esta eliminatória", resumiu. 

Fábio Magalhães é o jogador português em atividade com mais jogos na seleção 

Fábio Magalhães diz que Portugal tem condições para 
dar a volta ao play-off e pede ajuda a quem vai estar nas bancadas 

"PUBLICO TEM 
DE FAZER PRESSÃO" 
A Seleção Nacional de 
andebol joga amanhã, a 
partir das 21 horas, na 
Póvoa de Varzim, a segunda 
mão do play-offde acesso 
ao campeonato do mundo 
de 2019. Em Nis perdeu por 
28-21, ruas a equipa tem fé 

RUIGUIMARÃES 

••• Apesar da derrota por 
sete golos sofrida no domingo, 
em Nis, a Seleção Nacional 
regressou ao trabalho com boa 
disposição. Na Póvoa de Var-
zim, onde amanhã procurará 
retificar o resultado da primei-
ra mão (28-21) do play-off do 
Campeonato do Mundo de 
2019, a equipa de Paulo Jorge 
Pereira foi sujeita a duas horas 
de treino intenso. 

"Temos de ter muita vonta-
de, muita garra e fazer um 
grande esforço, porque será 
uma batalha dura. Temos de 
entrar com tudo, não pode-
mos entrar para ver como é 
que vai ser, temos de ser nós a 
pegar no jogo e a assumir as 
despesas", assumiu Fábio Ma-
galhães, o jogador em ativida-
de com mais internacionaliza-
ções (212 jogos, sendo 111 pela 
equipa A). 

"Temos de ganhar por oito, é 
certo, mas não é algo que este-
ja fora de alcance. Eu acredito 
mesmo e tenho o exemplo 
deste ano, no play-off com o 
Chartres, em que perdemos 
fora por oito e, a dez minutos 
do fim, em casa, estávamos a 
ganhar por sete golos. Depois 
acabamos por não conseguir, 
porque cometemos alguns er-
ros, mas estivemos lá, faltou-
nos um golo", disse o lateral-
esquerdo português que joga 
em França. 

Voltando à eliminatória  

com a Sérvia, Fábio reconhe-
ce que "o Obradovic conhece 
quase todos osjogadores por-
tugueses", mas lembra: "Nós 
também sabemos como as 
equipas dele defendem e 
como atacam e isso também 
tem de jogar a nosso favor". 
Do lado de Portugal está tam-
bém o fator casa. "É muito im-
portante termos público, mas 
um público que faça barulho. 
O público tem de fazer pres-
são nos árbitros, nos adversá-
rios e motivar a nossa equi-
pa", pediu. 

"Claro que 
acredito. 
Temos o 
exemplo da 
Liga dos 
Campeões, 
que o Kielce 
ganhou 
depois de 
ter estado a 
perder por 
nove golos" 

"Não 
podemos 
ter um 
público de 
cinema, que 
esteja 
caladinho a 
ver. Temos 
de ter um 
público que 
faça muito 
barulho" 

Fábio 
Magalhães 
Jogador da 
Seleção 
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Andebol: António Areia surpreendido anuncia que vai recorrer
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Jogador do FC Porto foi condenado a indemnizar o Benfica depois de ter rescindido em 2015 alegando
justa causa
 
António Areia, jogador da equipa de andebol do FC Porto, manifestou-se  surpreendido  com a decisão
do Tribunal da Relação que deu razão ao Benfica no processo de transferência do clube da Luz para o
Dragão.
 
O ponta-direita português garantiu, em declarações ao site oficial do FC Porto, que vai recorrer da
decisão para o Tribunal Constitucional e disse estar tranquilo sobre o caso.  A única coisa que posso
dizer neste momento é que estou surpreendido com esta decisão. Estou surpreendido, mas ao mesmo
tempo estou muito tranquilo com todo este caso, porque acredito sinceramente que a razão está do
meu lado. O passo seguinte? Vou recorrer para o Tribunal Constitucional e esperar, com calma e
tranquililidade , referiu.
 
Recordamos que o internacional português trocou o Benfica pelo FC Porto em 2015, alegando justa
causa para se desvincular do clube encarnado. Depois de uma decisão favorável na primeira instância,
Areia soube esta terça-feira que o Tribunal da Relação alterou essa decisão e que por isso está agora
obrigado a indemnizar o Benfica em 25 mil euros.
 
Redação Maisfutebol
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Andebol: Djibril M´Bengue é reforço do FC Porto
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Lateral-direito alemão assinou por duas épocas com os dragões
 
Djibril M'Bengue é reforço da equipa de andebol do FC Porto e assinou um contrato válido para as
próximas duas temporadas.
 
O lateral-direito alemão de 26 anos, que representava o Estugarda desde 2012/13, é uma aposta do
novo técnico dos dragões Magnus Andersson, que assumirá funções na próxima temporada.
 
Redação Maisfutebol
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Andebol: Benfica renova com o jogador mais antigo da equipa
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João Pais está no clube desde as camadas jovens e há 12 anos na equipa principal
 
O ponta-esquerda João Pais estendeu por mais uma época o seu vínculo contratual com a equipa de
andebol do Benfica, que dura já há 12 épocas, só na equipa principal, conforme anunciou hoje o clube
'encarnado' nos seus canais de comunicação.
 
É um sentimento muito bom, de alegria, de satisfação, mas também de responsabilidade. Isso tem
vindo a crescer com os anos de casa, mas o prazer de estar aqui e fazer parte deste projeto ainda é
maior , referiu o sub-capitão das 'águias'.
 
O ponta-esquerda João Pais, de 29 anos, que é o jogador mais antigo no plantel para 2018/19 e uma
das referências do clube, formulou o desejo de voltar a ser campeão pelo Benfica.
 
O título nacional ainda está muito presente na minha memória, tanto que é sempre um desejo maior
do que os outros, época após época, contrato após contrato , referiu.
 
Redação Maisfutebol
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ANDEBOL 

Areia condenado 
a pagar 25 mil 
euros ao Benfica 

O ponta di-
reita -António 
Areia foi conde-
nado a pagar 
urna indemni-
zação de 25 mil 
euros ao Benfi-
ca, pela forma como saiu da 
Luz em 2015 para o FC Porto. 
"O clube congratula se pela 
decisão unanime do Tribunal 
da Relação de Lisboa", lê-se 
num comunicado do Benfica. 
Areia reagiu, através do cite 
dos dragões, revelando que vai 
recorrer para o Tribunal Cons-
titucional. 

M'Bengue no FC Porto 
Entretanto, o lateral-direito 
alemão, Djibril M'Bengue, as-
sinou com os dragões por duas 
temporadas, depois de ter re-
presentado o Estugarda desde 
2012. "Gosto da forma de jogar 
andebol em Portugal e em Es-
panha", considerou o andebo -
lista, de 26 anos, que foi inidi - 
cado pelo novo treinador, 
Magnus Andersin, ao sítio do 
FC Porto. 
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ANDEBOL 

Ales Silva renova 
contrato com Benfica 

O Benfica prolongou o contrato 
com Ales Silva, pivô brasileiro de 32 
anos. "Dá motivação para continuar a 
trabalhar da melhor forma possível", 
comentou o atleta, que atua nos en-
carnados há três temporadas. 
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Andebol: António Areia vai recorrer da decisão de indemnizar ao Benfica
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O andebolista António Areia vai recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão da Relação que o
condenou a indemnizar o Benfica em 25 mil euros, disse o jogador do FC Porto na terça-feira.
 
"A única coisa que posso dizer neste momento é que estou surpreendido com esta decisão. Estou
surpreendido, mas ao mesmo tempo estou muito tranquilo com todo este caso, porque acredito
sinceramente que a razão está do meu lado. (...) Vou recorrer para o Tribunal Constitucional e
esperar, com calma e tranquilidade", disse António Areira, citado no site oficial do FC Porto.
 
O ponta direita internacional português deixou o Benfica em 2015 alegando justa causa, antes de se
juntar ao FC Porto, e viu ser-lhe dada razão em primeira instância, mas o Tribunal da Relação, após
recurso dos 'encarnados', condenou António Areia a pagar uma indemnização de 25 mil euros ao clube
da Luz.
 
Em comunicado anterior, o Benfica "congratula-se pela decisão unânime juízes do Tribunal da Relação
de Lisboa, que condenou (...) António Areia a pagar ao clube uma indemnização no valor de 25 mil
euros, em virtude de este ter rescindido o respetivo contrato sem justa causa".
 
O Benfica, que alegou então que tinha contrato com o jogador, informa ainda que o valor da
indemnização será doado à Fundação Benfica, para o projeto 'Para ti Se não faltares!'.
 
2018-06-13 10:57:48+01:00
 
Sportinforma
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Portugal-Sérvia: Lusos tentam inverter cenário
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.
 
Por Record
 
A Seleção Nacional de andebol recebe na quinta-feira a congénere da Sérvia a partir das 21 horas,
num jogo relativo à segunda mão do playoff de acesso ao Campeonato do Mundo de 2019.Os lusos
tentam inverter a derrota da primeira mão. Depois de ter chegado ao intervalo a perder por 14-10, a
seleção orientada por Paulo Pereira acabou por não conseguir virar o resultado na etapa
complementar, acabando por perder por uma diferença de sete golos (28-21).O jogo vai disputar-se
no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim e será arbitrado pelos turcos Kursad Erdogan e Ibrahim
Ozdeniz.
 
09:01
 
Record
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