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O cântico polémico dos Super Dragões
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Meio:

TVI 24 Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=27b8ddda

VÍDEO
Claque do FC Porto cantou desejo de que "o avião da Chapecoense fosse do Benfica". Clube já se
demarcou do cântico
2017-04-13 09:09
Thu, 13 Apr 2017 09:09:00 +0200
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"Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"

Tipo Meio:

Internet
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TSF Online
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13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a4d7dc3f

Um cântico que se ouviu, esta quarta-feira, no jogo de andebol entre Benfica e Porto, de acordo com
um vídeo que está a circular nas redes sociais. O clube do Dragão demarcou-se através do Twitter.
PUB
PUB
O FC Porto demarcou-se esta quarta-feira, através do Twitter, de cânticos ofensivos. Isto na noite em
que a equipa de andebol defrontou o Benfica. De acordo com um vídeo que está a circular nas redes
sociais, apoiantes do Porto entoaram, durante o jogo, um cântico "Ai quem me dera que o avião da
Chapecoense fosse do Benfica".
O avião da Chapecoense caíu, em novembro, na Colômbia. Um acidente que levou à morte de grande
parte da equipa do clube brasileiro.
No encontro desta noite, o FC Porto consolidou a liderança do grupo A da fase final do Campeonato
Nacional de andebol, depois de vencer, na quarta jornada, o Benfica, por 30-27. Os 'encarnados'
praticamente fora da luta pelo título.
COMENTÁRIOS
13 de ABRIL de 2017 - 00:27
TSF
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FC Porto condena cântico dos Super Dragões
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Sábado Online
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Por Correio da Manhã
O diretor de comunicaÃ§Ã£o do FC Porto condenou a atitude dos Super DragÃµes no jogo de andebol
FC Porto-Benfica, esta qurta-feira.
"O FC Porto demarca-se de todos os cÃ¢nticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos
limites do bom senso",Â escreveu Francisco J.Marques no Twitter.
A claque dos Super DragÃµes cantou "Quem me dera que o aviÃ£o da Chapecoense fosse do Benfica"
durante o jogo, enquanto o Benfica estava em vantagem. Quando o FC Porto marcou , o cÃ¢ntico
polÃ©mico nÃ£o foi mais cantado.
O FC Porto demarca-se de todos os cÃ¢nticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos
limites do bom senso- Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 12 de abril de 2017
00:04 por
CM
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Benfica já reagiu a cântico dos Super Dragões
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Sábado Online
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Por Record
O Benfica já reagiu esta quinta-feira aos cânticos dos Super Dragões na partida de andebol contra os
encarnados, na qual a claque portista cantou "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do
Benfica". À TSF, fonte dos encarnados sublinhou que o clube "repudia os cânticos", uma ação que
"reflete atos que já vêm de trás". O Benfica considera mesmo estar "perante um clima de
provocação".Recorde-se que na segunda parte do FC Porto-Benfica, na quarta-feira, referente ao
campeonato de andebol, os Super Dragões, claque portista, cantaram "Quem me dera que o avião da
Chapecoense fosse do Benfica". Sucedeu numa altura em que os encarnados estavam em vantagem e,
quando os portistas passaram para a frente, os cânticos pararam.(em atualização)
09:19 por
Record
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Cânticos portistas já chegaram ao Brasil
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Sábado Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ed8c630b

Por Record
Os cânticos entoados pelos adeptos do FC Porto no final do encontro de andebol frente ao Benfica já
galgaram as fronteiras de Portugal. As palavras que relembram a tragédia que envolveu a
Chapecoense começaram por espalhar-se no Twitter mas já chegaram aos órgãos de comunicação.É o
caso da edição brasileira do site Goal, que titula o artigo dedicado ao tema da seguinte maneira:
"Torcida do Porto usa tragédia da Chapecoense para provocar Benfica". Ora Bolas: Torcida do Porto
usa tragédia da Chapecoense para provocar Benfica https://t.co/N9mQFU5cI4
pic.twitter.com/D4MDoGN3M5 - Goal Brasil (@GoalBR) 12 de abril de 2017
12.04.2017 23:43 por
Record
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Super Dragões cantam: "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do
Benfica" [vídeo]
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Internet
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Sol Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=49405ed2

O cântico da claque do FC Porto está a gerar revolta.
"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica", cantaram os membros da claque afeta
ao FC Porto durante o jogo de andebol entre os azuis e brancos e o Benfica.
O momento foi registado em vídeo e está agora a gerar revolta. O FC Porto já se demarcou dos
cânticos ofensivos.
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no
apoio às nossas equipas", escreveram os dragões no Twitter.
O cântico dos Super Dragões refere-se ao acidente de aviação que matou mais de 70 elementos da
equipa brasileira da Chapecoense no passado dia 29 de novembro.
13 de abril 2017

Página 6

A7

"Que o avião do Chapecoense fosse do Benfica"
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Desporto
"Que o avião do Chapecoense fosse do Benfica"
13.04.2017 08h48
O jogo de andebol entre o FC Porto e o Benfica, desta quarta-feira, está a causar polémica por causa
dos cânticos entoados pela claque dos Superdragões. O momento foi registado em vídeos em que se
ouve a claque cantar querer ver o Benfica sofrer o mesmo destino da equipa da Chapecoense. O FC
porto já se demarcou.
A equipa brasileira Chapecoense foi vítima de um acidente aéreo em novembro do ano passado.
Entretanto, o FC Porto demarcou-se dos cânticos entoados. No Twitter oficial do clube pode ler-se um
apelo aos adeptos para que se concentrem no apoio à equipa:
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no
apoio às nossas equipas."
13.04.2017 08h48

Página 7

A8

"Que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
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Desporto
"Que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
13.04.2017 08h48
O jogo de andebol entre o FC Porto e o Benfica, desta quarta-feira, está a causar polémica por causa
dos cânticos entoados pela claque dos Superdragões. O momento foi registado em vídeos em que se
ouve a claque cantar querer ver o Benfica sofrer o mesmo destino da equipa da Chapecoense. O FC
porto já se demarcou.
A equipa brasileira Chapecoense foi vítima de um acidente aéreo em novembro do ano passado.
Entretanto, o FC Porto demarcou-se dos cânticos entoados. No Twitter oficial do clube pode ler-se um
apelo aos adeptos para que se concentrem no apoio à equipa:
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no
apoio às nossas equipas."
13.04.2017 08h48
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FC Porto demarca-se dos cânticos dos Super Dragões
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Sapo Online - Sapo Desporto Online
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Clube 'azul e branco' utilizou as redes sociais para se afastar da canção da claque que apelava ao
desastre da Chapecoense
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
O FC Porto utilizou as redes sociais para se demarcar dos cânticos entoados pelos Super Dragões
durante o encontro de andebol entre o Benfica e os 'azuis e brancos'. No jogo entre as duas equipas, a
claque dos 'dragões' entoou uma música onde a letra recordava o desastre aéreo que vitimou quase
toda a equipa de futebol da Chapecoense.
Sob a letra " Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse o Benfica", os Super Dragões
aumentaram a tensão já elevada de um clássico do andebol português que acabou por terminar com o
triunfo do FC Porto
. Com efeito, a iniciativa foi muito criticada pelo país e ressoltou numa demarcação por parte do clube.
Através do Twitter, o FC Porto anunciou que não está de acordo com este tipo de ações e apelou aos
adeptos que apenas apoiassem e se focassem na equipa.
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no
apoio às nossas equipas", pode ler-se na conta dos 'dragões'.
Este é mais um episódio que vem aumentar a temperatura já quente no ambiente entre ambos os
clubes. A parte final desta época desportiva tem sido marcada por vários episódios que envolvem
adeptos dos dois clubes e que se estendem por todas as modalidades
Conteúdo publicado por Sportinforma
13-04-2017 07:24 Clube 'azul e branco' utilizou as redes sociais para se afastar da canção da claque
que apelava ao desastre da Chapecoense.
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Jornalista brasileiro critica cânticos dSuperDragões sobre a Chapecoense
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

13-04-2017
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Leonardo Bertozzi apelidou as ações dos elementos da claque como idiotas
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
Os cânticos que os SuperDragões entoaram sobre o desastre aéreo da Chapecoense já chegaram ao
Brasil onde um jornalista da ESPN Brasil afirmou que é um sinal de completa idiotice. Leonardo
Bertozzi partilhou um dos vídeos onde se ouve o cântico durante o jogo de andebol entre o Benfica e o
FC Porto e afirmou que é uma das formas de ver como o ser humano pode ser idiota.
"Nunca subestime a capacidade do ser humano de agir como um completo idiota", escreveu o
jornalista no Twitter.
Mais tarde, Leonardo Bertozzi voltou a utilizar as redes sociais para congratular o FC Porto pelo
afastamento deste tipo de atitudes e lançou a ideia de o clube 'azul e branco' irradiar quem fez estes
cânticos dos jogos de todas as modalidades do FC Porto.
Recorde-se de que os adeptos do FC Porto afirmaram, através de um cântico, que gostaria que tivesse
sido o Benfica no avião que se despenhou em vez da Chapecoense. A canção é uma referência à
tragédia que se abateu sobre a equipa de Chapecó em dezembro do ano passado quando, numa
viagem para a Colômbia, grande parte da equipa faleceu depois de o avião onde viajam se ter
despenhado.
Conteúdo publicado por Sportinforma
13-04-2017 08:55 Leonardo Bertozzi apelidou as ações dos elementos da claque como idiotas.
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FC Porto demarca-se de cânticos de Super Dragões
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RTP
13 Abr, 2017, 00:20
| Andebol
Jogador do FCP lá em cima para rematar | Lusa
FC Porto reagiu esta quarta-feira ao cântico da claque dos 'dragões' que durante um jogo com o
Benfica para o Nacional de Andebol no Dragão Caixa está a gerar polémica pelo texto de um cânticos.
O clássico de andebol ficou marcado por um cântico: "Ai, quem me dera que o avião da Chapecoense
fosse do Benfica", Através das redes sociais, o clube demarcou-se do sucedido.
[embedded content]
Através das redes sociais, o FC Porto já se demarcou desta ação dos Super Dragões.
Pesquise por: Andebol; FCP; Chapecoense; Benfica,
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
13 Abr, 2017, 00:20|
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"Super Dragões" provocam adeptos do Benfica com cântico ofensivo
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RTP Online
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RTP
13 Abr, 2017, 08:53
/ atualizado em 13 Abr, 2017, 08:53
| Desporto
Um vídeo da claque do Porto está a motivar uma série de reações de incómodo. Durante o jogo de
andebol contra o Benfica, os "Super Dragões" provocaram o rival com um cântico sobre a queda do
avião onde seguia a equipa brasileira Chapecoense.
O FC Porto já se demarcou da atitude da claque. Numa mensagem numa rede social, a equipa
colocou-se à margem dos cânticos ofensivos e apelou aos adeptos para que se concentrem no apoio à
equipa.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
13 Abr, 2017, 08:53 / atualizado em 13 Abr, 2017, 08:53|
RTP

Página 12

A13

FC Porto demarcou-se dos cânticos dos Super Dragões
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Durante o jogo de andebol entre águias e dragões, a principal claque do FC Porto cantou: "Quem me
dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
Numa semana em que muito se falou de claques, aí está mais uma polémica a envolver, agora, as
claques do FC Porto.
Os dragões bateram o Benfica para o campeonato de andebol, mas o que ficou da partida foi o que se
passou nas bancadas.
Durante o jogo da noite passada, a principal claque do FC Porto, os Super Dragões, cantaram: "Quem
me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica", numa referência ao acidente aéreo na
Colômbia que vitimou grande parte da comitiva do clube brasileiro.
Após o sucedido, o FC Porto, nas redes sociais, demarcou-se "de todos os cânticos ofensivos" e apelou
aos adeptos que se concentram no apoio à equipa.
13 abr, 2017 - 09:37
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Benfica já reagiu a cântico dos Super Dragões
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Internet
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Record Online
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Encarnados repudiam cânticos entoados no jogo de andebol entre o FC Porto e o Benfica
O Benfica já reagiu esta quinta-feira aos cânticos dos Super Dragões na partida de andebol contra os
encarnados, na qual a claque portista cantou "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do
Benfica". À TSF, fonte dos encarnados sublinhou que o clube "repudia os cânticos", um ato "chocante,
preparado, ensaiado e publicitado", uma ação que "reflete atos que já vêm de trás e que nunca
tiveram consequências". O Benfica considera mesmo estar "perante um clima de provocação".
Recorde-se que na segunda parte do FC Porto-Benfica, na quarta-feira, referente ao campeonato de
andebol, os Super Dragões, claque portista, cantaram "Quem me dera que o avião da Chapecoense
fosse do Benfica". Sucedeu numa altura em que os encarnados estavam em vantagem e, quando os
portistas passaram para a frente, os cânticos pararam.
Continuar a lerO FC Porto demarcou-se, ainda ontem à noite, dos cânticos dos Super Dragões.
Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, pediu também que não se ultrapassem
determinadas fronteiras e que o apoio seja feito dentro do "bom senso". "O FC Porto demarca-se de
todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos limites do bom senso",
escreveu o dirigente no Twitter.
(em atualização)
Super Dragões cantam "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
Autor: Sofia Lobato
09h19
Sofia Lobato
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FC Porto demarca-se dos cânticos dos Super Dragões sobre a Chapecoense e o
Benfica
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Francisco J. Marques quer que o apoio se mantenha "dentro dos limites do bom senso"
O FC Porto demarcou-se dos cânticos dos Super Dragões na partida de andebol contra Benfica, em
que a claque portista cantou "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica". Francisco
J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, pediu também que não se ultrapassem determinadas
fronteiras e que o apoio seja feito dentro do "bom senso".
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos
limites do bom senso", afirmou o dirigente no Twitter.
O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no apoio
às nossas equipas.
- FC Porto (@FCPorto) April 12, 2017
Super Dragões cantam "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
23h33
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FC PORTO

Super Dragões com cântico chocante
ea Os Super Dragões brindaram a
equipa de andebol do Benfica com
um cântico chocante a remeter
para o desastre de aviação que vitimou os brasileiros da Chapecoense no final do ano passado.
"Ai quem me dera que o avião da
Chapecoense fosse o do Benfica",
cantaram a determinado momento da etapa complementar do jogo
as largas centenas de elementos da
claque portista que ontem se deslocaram ao Pavilhão Dragão Caixa
para assistir ao clássico.
Vocalização inédita sem reflexo
no resto das bancadas e que foi
proferida numa altura em que, cu-

ca, os outros adeptos apenas
apoiaram os cânticos dos 'Super'
para entoar "Porto, Porto, Porto".

riosamente, era o FC Porto quem
estava em desvantagem no marcador, dado que, após a reviravolta, o tema não voltou à baila.
Aliás, nos momentos mais tensos do encontro, nomeadamente
naqueles em que o FC Porto teve
de jogar em inferioridade numéri-

Clube demarca-se
Perante a polemica que alastrou na
redes sociais, o diretor de comuni cação, Francisco 1. Marques, saiu a
terreiro no Twitter: "O FC Porto
demarca -se de todos os cânticos
ofensivos e apela que os adeptos se
concentrem no apoio às nossas
equipas." Apesar disso, o Oficial
de Ligação aos Adeptos dos azuis e
brancos, Fernando Saul, mantinha ao final da noite um vídeo com
o cântico no seu Facebook. o P.M.
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ID: 69073903

13-04-2017

Tiragem: 71468

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,41 x 27,07 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ÉESGRACAt ANIMOU

Ai

DRAGA

FC Porto consumou
a reviravolta e cavou
almofada confortável em
inferioridade numérica

30 27
FC PORTO

BENFICA

Ricardo Costa* °Nadamo Ortippt
GLS E XC

A. OUINTANA • O
VICTOR ALVAREZ 2
L. SEMEDO
1
NIKOLA SPELIC O
YOEL MORALES 3
G RODRIGUES 4
MIGUEL MARTINSS

1
1
1
O
O
O
O

H. LAURENTtN0 0 O O
4 O
RUI SILVA
DAYMARO SALINA3
FELIPE SANTAELA O o
JOSE GUTIERREZ 6 o
R. MOREIRA
O o
HUGO SANTOS 2 o
ANTONIO AREIA O o
MARKO MATIC O o

GLS EXC

HUGO FIGUEIRA. O O
O, CARVALHO
1 O
HUGO LIMA
2 O
VALTER SOARES O O
TIAGO PEREIRA 1 O
O O
JOÃO PAIS
BETONE MOREIRAB O
G. CAPDEVILLE • O
PAULO MORENO 2
1
U. FERREIRA
LUKARAKOVIC O
DAVID PINTO
O
A. CAVALCANTI 3
JERNEJ PAPEI 6
EU.EDY SEMEDO 2
FÁBIO ANTUNES 1

o
o
o
o
o
o
o
o

1.1

AO INTERVALO: 15-16
LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
ÁRBITROS:Mário Coutinho e Ramiro Silva

PEDRO MALACÓ

EM O FC Porto soma e segue na liderança da fase final do campeonato nacional de Andebol, desta
feita após o triunfo (30-27) destemido no clássico de ontem frente a
um Benfica incoerente e que pagou caro os erros cometidos durante os três momentos do encontro em que os portistas estiveram
em inferioridade numérica.
A formação portista não demorou muito tempo a assumir a iniciativa do jogo e consequente liderança do marcador com uma circulação de bola rápida para criar
movimentos de rotura.

CERTEIRO. Miguel Martins foi uma das armas ofensivas do FC Porto

Desenrolar de elevada intensidade, mas sem grandes efeitos
práticos, dado o equilíbrio que o
Benfica conseguiu aplicar na
marchado marcador ao explorar
as transições comum pragmatismo à altura.
Espetáculo de resposta imediata de parte a parte, que só sofreu
alteração quase em cima do intervalo, como Benfica a tirar proveito da falta de clarividência do ataque portista para chegar ao descanso na liderança (15-16).
As instruções táticas recebidas
nos balneários para os segundos
30 minutos não diferiram muito
da dinâmica inicial até Daymaro
Salina sofrer a primeira penali zação de dois minutos do encon-

INCAPACIDADE ENCARNADA
NOS TRÊS MOMENTOS DE
SUPERIORIDADE NUMÉRICA
COMPROMETEU O

=suco

as duas circunstâncias idênticas
que se repetiram até ao último
suspiro e cavar uma confortável
vantagem de três golos, cuja gestão assegurou a vitória.
Inépcia assumida

tro. Momento de adversidade O treinador Ricardo Costa assucom reflexos inesperados para o miu a felicidade da "lição bem esFC Porto, até porque o Benfica tudada para tirar proveito dos
não só não conseguiu fazer golos, momentos de inferioridade nucomo não encontrou soluções mérica", mas garantiu que foi "a
para bloquear a objetividade da pressão alta que criou dificuldades
finalização portista.
ao Benfica". Já o homólogo MariaAltura crucial do encontro, até no Ortega reconheceu que "as laporque foi durante esses mo- cunas do Benfica nesses períodos
mentos de adversidade que os tiveram uma influência muito
dragões não só consumaram a re- grande no marcador", mas tamviravolta no marcador, como ga- bém deu "mérito aos guardiões
nharam dinâmica para explorar Quintana e Hugo Laurent ino". o
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ID: 69073898

13-04-2017

Tiragem: 71468

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,20 x 26,14 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Aguas Santas
derrotou o ABC
O Águas Santas protagonizou a surpresa desta jornada ao
vencer no reduto do ABC (3229). Já o Sporting triunfou (3634) diante do Madeira SAD,
apesar da boa recuperação dos
insulares na 24 parte. o

36 34 MADEIRA SAD

SPORTING

Hugo Canela° 9Paulo Fidalgo
GLS EXC.

us LXC

MAIEJ ASANIN • O O
4 1
IGOR ZABIC
PEDRO PORTELA 6 O
MICHAI. KOPCO
IO
BOSKO BJUANOVICO O
CLAUDIO PEDROSO O O
CARLOS RUESGA 4 O

YUSNIE R GIRON • O O
BRUNO MOREIRA 6 O
JOÃO FREITAS
OO
DANIEL SANTOS 4 O
NUNO SILVA
5O
OlOGO GOMES
3O
JOÃO MIRANDA 3 O

AIJOSA CUDIC • O O
FRANKIS CAROL
8O
CARLOS CARNEIRO O O
F. TAVARES
1O
EDMI1SON ARAÚJO 1 2
IVAN NIKCEVIC
5O
JOÃO PINTO
OO
JANKO BOZOVIC
7 O

LUÍS CARVALHO* O O
HUGO ROSÁRIO O O
DIOGO ALVES
OO
JOÃO GOMES
)O
NELSON PINA
OO
FABIO MAGALHÃES 11 1

AO INTERVALO: 21.13 ; LOCAL: Pavilhão Mun.
do Casal Vistoso, em Lisboa,

ÁRRITROS:Rúben Mala e André Nunes

29

ABC

32/kaumsANms

Carlos Resende*

Paulo Araújo

GES EXC

6L5 rxc

H. GOMES.
OO
DELCIO PINA
4O
HUGO ROCHA
3O
PEDRO SEABRA
6O
D. BRANQUINHO 2 O
MIGUEL SARMENTO2 O
R. PESQUEIRA
1 1

A. CAMPOS* O O
G CARNEIRO
OO
NUNO CARVALHAIS 2 O
JOSE BARBOSA
1O
PEDRO CRUZ
5 1
GONÇALO VIEIRA O O
LUÍS FRADE
42

ciÁtoosiivA 411

PEDRO PACHECO 00 O
PEDRO SOUSA
OO
MÁRIOOLiVEIRA 5 o
8 1
LUAS ANTÓNIO
RÚBEN SOUSA
OO
NUNO REBELO
4O
DIOGO QUINTAS O O
ANDRÉ REI
3O

OO
E. RIBEIRO 0
OO
PEDRO SPINOLA O O
DARIO ANDRADE 3 O
CARLOS MARTINS 2 o
4 1
ANDRÉ GOMES
JOSE COSTA
2 1
1 ALBUQUERQUE O 1

AO INTERVALO: 13.13, LOCAL: Pavilhão Flavio
Sã leite, em Braga; ÁRBITROS:Eurico
Nicolau e Ivan Caçador

GRUPO A
4.• jornada
30-27 BENFICA
36-34 MADEIRA SAD
ABC 29-32 AGUAS SANTAS

FC PORTO
SPORTING

CLASSIFICAÇÃO
P 1 V E D c,mcs
ige FC PORTO 49 4 3 O 1 122-113

**SPORTING 46 4 3 O 1 127-120
BENFICA

41 4 2 1 1 122-112

40 5 1 O 4 142-157
O MADf3RA SAD 38 5 2 O 3 160-163

00 ABC

09 Á. SANTAS 35 4 1

1 2 115-123

Próxima jornada: sábado
BENFICA-SPORTING, ÁGUAS SANTAS« PORTO,
MADEIRA SAD-ABC (37-35)
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ID: 69072622

13-04-2017

Tiragem: 32559

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,71 x 12,24 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

FC Porto vence
clássico, Sporting
bate Madeira SAD
FC Porto e Sporting
reforçaram ontem o primeiro
e o segundo lugares no Grupo
A da Liga de andebol, com
três pontos de diferença
entre ambos. No pavilhão
Dragão Caixa, os “azuis e
brancos” triunfaram no
clássico diante do Benfica,
por 30-27, recuperando do
resultado desfavorável que
se resgistava ao intervalo (1516). Em Lisboa, no pavilhão
do Casal Vistoso, os “leões”
bateram o Madeira SAD por
36-34, abrandando o ritmo
na segunda parte, depois
de terem chegado ao fim do
primeiro tempo com uma
vantagem expressiva (21-13).
À hora de fecho desta edição,
disputava-se ainda o jogo que
encerrou a 4.ª jornada,
em Braga, entre o ABC
e o Águas Santas.
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Cântico da claque dos Super Dragões gera polémica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Observador Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aa0a051e

O FC Porto venceu o Benfica no jogo desta quarta-feira, em jogo a contar para o campeonato nacional
de Andebol. Mas a polémica estalou com um cântico da claque Super Dragões.
O FC Porto venceu o Benfica (30-27) num jogo do campeonato de andebol disputado esta quarta-feira,
no Dragão Caixa. Durante a segunda parte da partida, numa altura em que a equipa anfitriã estava a
perder, ouviu-se um cântico polémico: "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".
[embedded content]
O vídeo foi captado por várias pessoas e já se encontra a incendiar as redes sociais. Isto porque o
cântico é uma referência direta à tragédia que vitimou a equipa de futebol brasileira, no passado dia
29 de novembro de 2016.
Ponto da situação. O que se sabe sobre a tragédia do Chapecoense
Entretanto, através do Twitter, a direção do clube já fez saber que se demarca de todos os cânticos
ofensivos e pede aos adeptos que se concentrem no apoio às equipas.
O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no apoio
às nossas equipas.
- FC Porto (@FCPorto) April 12, 2017
São vários os vídeos que se podem encontrar nas redes sociais.
12/4/2017, 23:58
Observador
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"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e6f91d2f

Claque portista entoou este cântico durante a partida de andebol entre o FC Porto e o Benfica.
Super Dragões: "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
© Twitter Mariana Sofia
Super Dragões: "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
© Global Imagens
Decorria a segunda parte do encontro de andebol entre o FC Porto e o Benfica, quando os Super
Dragões decidiram entoar um cântico polémico.
PUB
"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica...", cantou a claque azul e branca
liderada por Fernando Madureira, conhecido como Macaco Líder.
Ora veja.
há 11 horas
POR Notícias Ao Minuto
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Cânticos portistas que relembram tragédia já chegaram ao Brasil

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ad27777

Jornalista brasileiro mostra-se indignado com a atitude dos Super Dragões, claque do FC Porto.
A internet e as redes sociais ajudam a espalhar todo o tipo de conteúdos a uma velocidade
assustadora. Os cânticos proferidos na noite de quarta-feira, por parte dos Super Dragões, claque do
FC Porto, durante o Clássico de andebol com o Benfica, já chegaram ao Brasil.
PUB
Nos referidos cânticos, a claque azul e branca faz menção à tragédia que abalou a equipa da
Chapecoense, facto que deixou os jornalistas brasileiros chocados.
"Nunca subestime a capacidade do ser humano de agir como um completo idiota", escreveu Leonardo
Bertozzi, jornalista brasileiro da ESPN, gerando reações quase imediatas por parte dos seus
seguidores, para depois sublinhar a boa atitude do FC Porto em se desmarcar da ação da claque.
Nunca subestime a capacidade do ser humano de agir como um completo idiota.
https://t.co/cazb0TbQ7O
- Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 12 de abril de 2017
Muito bem https://t.co/2jhlkV2CvN
- Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 12 de abril de 2017
Por fim, o jornalista espera, ainda assim, que os responsáveis azuis e brancos identifiquem e afastem
os responsáveis por tal atitude.
Melhor fará o @FCPorto se afastar os responsáveis pelo canto de suas partidas
- Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 12 de abril de 2017
há 43 mins
POR Notícias Ao Minuto
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F. C. Porto vence Benfica e reforça liderança no Andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d3d587f1

Ontem às 22:40, atualizado hoje às 00:01
O F. C. Porto consolidou, esta quarta-feira, a liderança do grupo A da fase final do Campeonato
Nacional de andebol, depois de vencer, na quarta jornada, o Benfica, por 30-27, deixando os
encarnados praticamente fora da luta pelo título.
Numa primeira parte bastante equilibrada, as duas equipas cometeram demasiados erros no momento
de rematar à baliza e isso acabou por criar algum nervosismo para os dois lados, ao longo da primeira
parte.
Ainda assim, o F. C. Porto conseguiu superiorizar-se ao Benfica logo nos primeiros minutos, mas a
vantagem acabou por nunca ser superior a dois golos. Deste modo, os 'encarnados' conseguiram
recuperar com o decorrer do jogo, chegando ao intervalo a vencer por um golo (15-16).
No segundo tempo, o Benfica manteve a tendência de superioridade e, durante os primeiros 10
minutos, não deixou o F. C. Porto acompanhar e empatar a partida.
No entanto, quando os 'dragões' conseguiram alcançar o adversário não mais deixaram a liderança.
Os guarda-redes Alfredo Quintana e Hugo Laurentino estiveram em destaque nestes últimos 30
minutos, apresentando-se bastante eficazes ao negar, por diversas vezes, o golo aos benfiquistas.
A 10 minutos do final, e a perder por dois golos (25-23), o Benfica começou a perder o norte e foi
nessa altura que Mariano Ortega pediu um desconto de tempo, numa tentativa de serenar os ânimos.
Mas em vão. Um F. C. Porto mais concentrado e com um José Carrillo (sete golos) muito eficaz
conseguiu, num Dragão Caixa completamente cheio, anular o Benfica e ainda aumentar mais a
vantagem (a três minutos do final chegou a estar a vencer por uma diferença de quatro golos).
12 abril 2017
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ID: 69073191

13-04-2017

Tiragem: 72675

Pág: 46

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,38 x 22,18 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol 1.4 Divisão Nacional

Dragões sofrem
para vencer águias
F. C. Parta
Dedica

30
27

Local Pavirklo Draga° Caca no Pono
Adiares Mano Ccuorte e Rarnro Sera

scs.* Alfredo ega0((R) e liugo laueno
(GR), lActc< A/vanu (2). Leandro Semedo a),
kkola Speàc, Cuni Murales (3) Gustavo Rodngues
(4), MiguS Marons (S) Rui SM (4). Daynato
Salina (3), Felipe Santaela, Jose Carrilo (6), Ricardo
Moreira, Hugo Santos (2), António /vela e Manco
Maus.
Treinador acanto Cosa
Mica Hugo Figueira (GR) e Gustavo CapcleAte
(CO. Davode Ca.valio (1). Hup Uma (21 vais&
Soares, Togo Pereira (1) lodo Pars Belare Moreia
(8). Paulo Moreno (2), Uelington Ferreira (1). Luta
FlakovIc, David Pinto, Alezandre Cavalcanti (3),
leme( Papes (6), Elledy Senado (2)e Fábio
Antunes (1)
Treinador Marrano Ortega
Ao interwaio 15-16

Madeira SAD

José Carrillo, a bater Hugo Figueira, foi o melhor marcador portista na vitória sobre os benfiquistas
Susana Silva
desporto@in pt

O E C. Porto teve de puxar dos galões para vencer,
ontem, o Benfica, por 30-27,
na quarta jornada da 1.' Divisão Nacional de andebol,
e continuar firme e isolado
no comando. Os dragões
têm mais três pontos que o
Sporting. que recebeu e bateu o Madeira SAD (36-34).
As águias entraram melhor que os portistas e, apesar do equilíbrio, conseguirem ter um ligeiro ascen-

dente, que lhes permitiu
concluir a primeira metade
em vantagem (16-15).
A pausa funcionou a favor dos azuis e brancos, que
surgiram para o segundo
tempo mais focados no ataque e concentrados a defender, o que lhes valeu a
reviravolta no marcador.
A cinco minutos do último apito, os dragões ganhavam por quatro golos, mas
o Benfica conseguiu pressionar até aos instantes finais. Com 29-27 a escassos
segundos do fim, coube a

José Carrillo selar, em definitivo, o triunfo do dragão.

Cântico macabro
A única mancha negativa do
jogo aconteceu nas bancadas, quando os "SuperDragões" entoaram o cântico
"Ai, quem me dera que o
avião do Chapecoense fosse do Benfica", evocando o
acidente aéreo com a equipa brasileira de futebol que
matou 71 pessoas, para atingir o rival. Uma atitude logo
reprovada pelo F. C. Porto
através das redes sociais.

34

locai Pavithao Mui-Nepal do Casal Vistoso, em
Ilsboa
Arbitres Ronco Mala e Ai~ Nunes
~mi Mate, ASanri (GR) e Asa Cudo (CA),
Igor Ltiic (4) Ped'o Ponela (6). Michal Kopco.
Bosko Nelanooc, Choco Pedroso, Canas Pasann
(4), Frankis Mano (8), Carlos Carnetna, Francisco
TaNçués (1), Edrnilson Arado (1), Ivan Niae0c (5),
1030 Finto e lanko Bolovic (7)
Treinador Hugo (Anela
painir SA0 Yusnier Grou (GR) e Luis Carvalho
'
(GR) Bruno Moreia (B) loto Feitas, Daniel
Sarros (4), Nulo SiNa (5) Dego Gcrocs(3) loa°
Miranda (X H44;r5 Rosana, Digo A1" lodo
Gomes (2) Nélson Pina e Fábio Magahles
Treinador Paulo Fidalgo
Ao intervalo 21-13

Gnipe A
BESULTADOS/CLÁSSIFICÁÇÂO
ABC
C Porto
porting

r

I F.C. Paio
2 batel
3 raio
4111
5 kalára SAI)
6 Awas Saias

b - 32
30 - 27
-34
1
41 4
dl 4
41 4
41 5
31 5
15 4

ittx.as Santas
tleniKa
Madeira'
1 O 54
3 O I 122-113
3 O I 171420
2 I 1 122-82
1 O 4 142 LSI
2 O 3 160463
I I 2 85-123

PROMMÁ /ORNADA SÁBADO
~era SAD
Erenhca
ÀQUaS Santas

37 - 35

ABC
Sponing
Porto
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Benfica reage ao cântigo dos Super Dragões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e06d049

A TSF cita fonte oficial do clube encarnado
Foi através de uma fonte, citada pela rádio TSF, que chegou a primeira reação do Benfica ao cântico
dos Super Dragões no jogo de andebol FC Porto-Benfica, disputado na quarta-feira. Perante a letra
"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica", o clube lisboeta começa por "repudiar
os cânticos", acrescentando que é mais um exemplo que "reflete atos que já vêm de trás". Mais, o
Benfica considera que este cântico prova que existe "um clima de provocação".
Recorde-se que já ontem o FC Porto, através da rede social Twitter, reagiu prontamente ao vídeo do
cântico da principal claque portista, garantindo que "o FC Porto demarca-se de todos os cânticos
ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no apoio às nossas equipas".
13 abril 2017 às 09:32
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ID: 69073953

13-04-2017

Tiragem: 29387

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,19 x 6,99 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

POLÓNIA GUERTO E
TIAGO PERTO DA FINAL
Tiago Rocha e Gilberto
Duarte deram ontem um
passo importante para
estarem na final da Taça da
Polónia de andebol, dado que
o seu clube, o Wisla Plock, foi
vencer a casa do Kwidzyn,
por 23-32, no jogo da
primeira mão da meia-final.
A partida da segunda mão
está calendarizada para o dia
10 de maio. Provavelmente,
o outro finalista será o
fortíssimo Kielce.
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ID: 69073936

13-04-2017

Tiragem: 29387

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 3

ANDEBOL Depois da derrota em Braga, a reação do líder do
campeonato foi clara: primeiro venceu o Sporting e agora o Benfica

filltIE PEIO 1111110

CANTK1
FC PORTO
DBIARCA-SE
No final do jogo de andebol, o
FC Porto veio publicamente
demarcar-se do cântico - "Ai
quem me dera que o avião da
Chapecoense fosse do
Benfica" - que claque, no
Dragão Caixa, entoou: "O FC
Porto demarca-se de todos os
cânticos ofensivos e apela
que os adeptos se concentrem no apoio às nossas
equipas", escreveu o clube na
sua conta oficial do Twitter,
após o triunfo sobre o
Benfica.

O pivô Daymaro Salina atira à baliza do Benfica, com Belone Moreira a assistir
30
27

Pç PORTO

ligrinca
Dragão Caixa

Árbttros: Mário Coutinho e Ram Iro Sltva
(AAAveiro)
FC PORTO
Alfredo Quintana Gr
Hugo taurentbo Gr
Leandro So:?ckto
1
Gostava Rodrigues 4
149uel Martins
5
DaynwoSailna
3
Airado Moreia
-

NACIONAL I DIVISÃO
GRUPO A
SportIng-MiidoiraSAD
FCPorto-114nfica
ÁSC-ÁgbuSantas

&a/ORNADA
36-34
30-27
29-32

CLASSiFICAÇAC
FC Porto
2.° Sporting
3.° Benfica
4.° ABC
5.° Madeira SAD
6.° Aguas Santas

4
4
4
5
5
4

V E D M-5 P
3 O 1 122113 49
3 O 1 127120 46
2 1 1 122112 41
1 O 4 142.157 40
2 O 3160163 38
1 1 2 115.123 35

1nr, NADA
Sibado..,15/04
8entica.Sporting(21h00)
Aguas Santas-FCP (18h00)
01/04
Madeira SAD-ABG

5.0

37-35

Cuntibmies
PmISIva
~ar Ituntra
%c.ta Spek
Jose Cart.&
Hu9051Int011
Antdnlokelli
FdpeSantatia
RiCardOCOSta

3
4
2
6
2
-

II •

BRIIRCA
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Em casa do FC Porto
ninguém pass2, nem o
Benfica, que vinha de
golear o campeão ABC e
que acabou por perder com
os dragões pela terceira vez
esta época. Há reencontro
na Luz na nona jornada
PAULA CAPELA MARTINS

•••Se o Benfica entrou nesta

fase final do campeonato com
um empate, o FC Porto, na segundajornada, perdeuemBraga. Estes foram os únicos pontos perdidos pelos dois rivais
até chegar o embate entre eles,
ontem, no Dragão Caixa.
Após um saldo positivo dos
portistas, que venceram duas
vezes os encarnados na primeira fase, a jornada anterior
(3.a) motivou as duas equipas,
porque o FC Porto vencera o
Sporting, com uma reviravolta surpreendente, e o Benfica,
em casa, batera por dez o campeão ABC. Foi assim que os

dois rivais se lançaram num registo de equilíbrio durante
toda a primeira parte, com a liderança a mudar cinco vezes
de mãos até que, em cima do
intervalo, uma defesa de Figueira e um contra-ataque de
Vidrago levaram o Benfica na
frente para o descanso (15-16).
A coesão defensiva do FC Porto, outra vez semAlexis Borges
(a cumprir o segundo de três

Nos últimos quinze
minutos, depois da
vantagem por 23-22,o FC
Porto não mais largou o
comando do jogo

jogos de castigo), voltou a aparecer e tanto Quintana como
Laurentino - elogiados no final por Ortega - revelaram-se
detenninantes.Depois,apressão alta e os tempos curtos de
ataque consolidaram a vitória
dos portistas, que, a jogarem
com dois centrais (Rui Silva e
Miguel Martins), abriram caminho para o golo. Após o minuto 47', na altura em que o FC
Porto perdeu Iturriza (exclusão) e Quintana (exclusão:
substituição irregular), Laurentino travou o Benfica (sem
Ales Silva e Mitrevski, ausentes por lesão), que acabaria por
não aproveitar as superioridades numéricas (4/1).
A faltarem seis jornadas para
o fim, o Benfica recebe o Sporting já na quintajornada (o FC
Porto vai a Águas Santas) e o
reencontro entre dragões e
águias acontece a 20 de maio,
na Luz, na nona e penúltima
ronda.

AFIGURA

Tartins

Miguel Martins, ao lado de
Rui Silva, foi complicar a
vida à defesa cio Benfica:
com os dois centrais em
campo, os encarnados falharam mais. A partir do
minuto 40', os golos de Mi- guel Martins (também importante na defesa)ajuciaram os porristas a liderar e
assuas assistências
ram-nos a disparar.
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Técnico dos dragões salientou
exibição em inferioridade numérica

Ricardo Costa

"Melhorámos
coesão defensiva"
••• No sábado, frente ao
Sporting, os portistas chegaram ao intervalo a perder.
Hoje, tal aconteceu mais uma
vez. Para o treinador do FC
Porto, Ricardo Costa, a diferença esteve em vários fatores, nomeadamente defensivos. "Melhorámos em alguns
aspetos na segunda parte, um
deles foi a coesão defensiva. O
Benfica teve mais dificuldade
em procurar as situações fáceis", afirmou. Ricardo Costa
elogiou ainda os ataques longos do rival. "O Benfica sabe
fazer ataques largos com critério e, quando a concentração

diminui, é quando aparece a
situação de finalização", disse
o treinador, continuando:
"Nesse limite, não conseguimos na primeira parte defender com a intensidade que era
exigida. Na segunda, acabámos por cimentar a diferença
na defesa."
No segundo tempo, o FC
Porto jogou muitos minutos
em inferioridade numérica,
conseguindo, no entanto,
mais golos do que os encarnados. "Sabíamos quais eram as
decisões que eles iam tomar
nesse capítulo e conseguimos
parciais positivos", disse.

Alexandre Cavalcanti bem alto para o remate

Treinador dos encarnados elogiou
Alfredo Quintana e Hugo Laurentino

MOI= Ortega
"Mérit0 CIOS

guarda-redes"
••• A derrota por 27-30 em
casa dos dragões deixa a conquista do campeonato ainda
mais longe para o Benfica. "A
luta pelo título está muito
complicada. Iniciámos mal
com o Águas Santas, em casa,
com um empate, depois conseguimos a vitória contra o
Madeira SAD e o ABC", afirmou, continuando: "Estávamos com vontade de fazer algo
positivo aqui e estivemos muito perto, mas não aconteceu."
O espanhol elogiou a exibição da equipa. "Trabalhámos
muito bem em todas as fases
do jogo. Criámos muitas dificuldades ao FC Porto e marcá-

mos muitos golos em contraataque", disse o treinador, que
lamentou os erros e elogiou as
defesas dos guarda-redes do
FC Porto:."Quando se erra, é
complicado, mas também há
muito mérito do Alfredo
Quintana e do Hugo Laurentino. Estivemos multo bem
nalguns momentos, mas falhámos noutros decisivos."
Quanto à luta pelo título,
acrescentou que há muito
para jogar, mas, admitiu, com
o Benfica fora das contas: "O
FC Porto está muito regular e
acho que ainda há muito jogo,
sem nós, mas falta muito campeonato."
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I Otwittermmiojogo

Avançado brasileiro de 20 anos
pertence ao flamengo

atacam

Felipe Vizi
Regresso de Marcial em equação na Luz
Buta, da equipa B, na linha de promoção

4.,

SPORTING
Ex-leão Meli
explica afirmação

RUI PEDRO É TRUNFO'
PARA A PEDREIRA, UMA VOLTA
INTEIRA DEPOIS DE TER kr
DADO GÁS AO FC PORTO
PI"
o

,

"ALAN RUIZ
50 PRECISAVA
DA CONFIANÇA
DE JESUS"

REG

Lateral-direito
do Rosário:
novo ataque
por Salamr PS446

DO
FAIITAt
Fez dois treinos com o Braga,
sentiu-se desrespeitado e não voltou

Minhotos cederam 2500 bilhetes, mas os por tistns elevem esgotar as superiores

R. Madrid-B. Munique
Bisou e é o primeiro a chegar
aos 100 golos nas provas
europeias

B. ikettrundiikkisim

FC Porto e
demarca-se
de cânticos dos , 400,
Super Dragões
ofensivos para
o Be afica

Seis mil dragões nas bancadas

Equipa de Leonardo Jardim
em vantagem depois
de um grande jogo

Espetáculo
comia o terror
AtlMadrid-Leicester

ANDBIOL
PC Porto bate [30-27] Benflca

Dragões mais
pertodotftulo p3in
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"DOU DANES 14
RESPIRA MELHOR
O Cesson-Rennes de Wilson
Davyes, num jogo em que
este marcou três golos, alcançou uma importante vitória
sobre o Dunquerque, por 2322, para o campeonato francês de andebol, o que coloca a
equipa do atleta português
mais longe da despromoção.
Entretanto, na Macedónia, o
Eurofarm Rabotnik de Sérgio
Barros perdeu com o Vardar,
por 19-24, na fase de finalfour. AuGusro FERRO
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Pedro Cruz tenta parar a ação de Pedro Seabra

CAMPEONATO Cumprida a quarta jornada da fase final,
os leões mantêm-se em segundo e o ABC voltou a perder

Sporting seguro
e ABC a tremer
SPORTING
MADEIRA IAD

36
34

Pavilhão MunkipalCasal Vistoso (Lisboa)
Árbitros:R. Mala eA. Nunes (Leiria)
SPORTING Matei Asanin e Aljosa Cudic
(Gr); Igor Zabic (4), Pedro Portela (6),
Michal Kopko, Carlos Ruesga (4), Frankis
Carol (8), Ivan Nikcevic (5), Janko
Bozovic (7), Edmilson Araújo (1), João
Pinto, Francisco Tavares (1), Carlos
Carneiro e Bosco Bjelanovic.
Treinador: Hugo Canela
MADEIRA SAD Yusner Girón e Luis
Carvalho (Gr); Bruno Moreira (6), Daniel
Santos (4), Nuno Silva (5). Diogo Gomes
(3), Fábio Magalhães (11), João Miranda
(3), João Gomes (2), Hugo Rosário, João
Freitas e Nélson Pina.
Treinador:Paulo Fidalgo
AOINTERVA10:21.13

ABC
AGUAS SANTAS
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros: E. Nicolau e I. Caçador (Aveiro)
ABC Humberto Gomes e Emanuel
Ribeiro (Gr); Hugo Rocha (3), Pedro
Seabra (6), Diogo Branquinho (2),
Carlos Martins (2), André Gomes (4),
José Costa (2), Miguel Sarmento (2),
Ricardo Pesqueira (1), Dario Andrade
(3), Delcio Pina (4) e Tomás
Albuquerque.
Treinador: Carlos Resende
ÁGUAS SANTAS Pedro Pacheco (Gr);
Nuno Carvalhais (2), José Barbosa (1),
Pedro Cruz (5), Ellas António (8), André
Rei (3), Luís Frade (4), Mário Oliveira (5).
Nuno Rebelo (4) e Tiago Pereira.
Treinador. Paulo Faria
AO6NTERVAL0:13-12

••• Para além do FC Porto Benfica, ajomada de ontem da
fase final do campeonato nacional incluiu mais dois jogos.
E se o Sporting justificou o favoritismo na receção ao Ma-

deira SAD, já o ABC voltou a
casa-depois de há uma semana ter interrompendo a longa
série invicta dos portistas sendo surpreendido pelo
Águas Santas, naquela que
constitui a segunda derrota,
em oito dias, dos campeões
nacionais, pois antes cederam
na visita ao pavilhão da Luz.
Recuperado do "trauma" de
sábado passado, no Dragão
Caixa, em que, nunca é de
mais recordar, esteve a ganhar
por seis ao intervalo, antes de
uma modesta segunda parte
em que fez apenas nove golos,
contra 17 do FC Porto, o Sporting controlou sempre o jogo
com a equipado Funchal, apesar de um certo sufoco nos últimos minutos. Os visitantes
obtiveram um parcial de 1-6,
entre os 53 e os 59 minutos, ficando a um golo do empate
(34-33), mas os últimos momentos da partida foram um
autêntico rugir do leão até ao
definitivo 36-34.
O Sporting continua a três
pontos do líder FC Porto, enquanto o Benfica se mantém
em terceiro, apesar da derrota
no Dragão Caixa, aproveitando o deslize caseiro da equipa
bracarense. O equilíbrio na
contenda que opôs ABC e
Águas Santas foi a nota dominante, principalmente a partir dos 20 minutos, mas nos úl-

timos dez surgiu a reação do
conjunto maiato, chegando à
vantagem de 22-27, gerida até
ao 29-32 final.Ter apenas o jovem guarda-redes Pedro Pacheco apto, apesar deAntónio
Campos ter estado no banco,
mas ainda não totalmente recuperado de uma lesão, revela
que o lançamento de jovens
numa equipa apoiada na expe-

VANTARENI

Ao intervalo do jogo com o
Madeira SAD, o Sporting
liderava por oito golos.
Contudo, a equipa do
Funchal cresceu no período
complementar, esteve a um
e "só" perdeu por dois...

riênciados "indiscutíveis", faz
com que os comandados de
Paulo Faria sejam capazes de
assinar exibições como a de
ontem, ainda por cima no recinto do poderosoABC. O jogo
grande do próximo sábado é o
dérbi Benfica-Sporting, havendo ainda a visita do FC Porto a Águas Santas.
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"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" [vídeo]

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fad4dda7

O cântico da claque do FC Porto está a gerar revolta.
e
"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica", cantaram os membros da claque afeta
ao FC Porto durante o jogo de andebol entre os azuis e brancos e o Benfica.
O momento foi registado em vídeo e está agora a gerar revolta. O FC Porto já se demarcou dos
cânticos ofensivos.
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que os adeptos se concentrem no
apoio às nossas equipas", escreveram os dragões no Twitter.
O cântico dos Super Dragões refere-se ao acidente de aviação que matou mais de 70 elementos da
equipa brasileira da Chapecoense no passado dia 29 de novembro.
13/04/2017 07:39
Jornal i
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FC Porto condena cântico dos Super Dragões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d2f683f5

Equipa cantou "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".
O diretor de comunicação do FC Porto condenou a atitude dos Super Dragões no jogo de andebol FC
Porto-Benfica, esta quarta-feira.
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos
limites do bom senso", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.
A claque dos Super Dragões cantou "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
durante o jogo, enquanto o Benfica estava em vantagem. Quando o FC Porto marcou, o cântico
polémico não foi mais cantado.
O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos
limites do bom senso
- Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 12 de abril de 2017
00:04
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FC Porto condena cântico dos Super Dragões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3f3fa6a9

Equipa cantou "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".
O diretor de comunicação do FC Porto condenou a atitude dos Super Dragões no jogo de andebol FC
Porto-Benfica, esta qurta-feira.
"O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos
limites do bom senso", escreveu Francisco J.Marques no Twitter.
A claque dos Super Dragões cantou "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"
durante o jogo, enquanto o Benfica estava em vantagem. Quando o FC Porto marcou , o cântico
polémico não foi mais cantado.
O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos
limites do bom senso
&mdash; Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 12 de abril de 2017
00:04
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Super Dragões cantam quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

13-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c53c576f

Claque portista entoou cântico durante a partida de andebol entre o FC Porto e o Benfica.Equipa
cantou "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".
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ANDEBOL

DRAGÕES BATEM ÁGUIAS
O líder FC Porto venceu o Benfica (30-27) na fase final da liga
de andebol. O jogo fica marcado por cânticos ofensivos da
Baque portista. "Quem me dera
que o avião da Chapecoense
fosse do Benfica", cantaram.
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL
15h30
FC Porto-FC Gaia, Handgaia
2017 juniores.
AMANHA

BASQUETEBOL
15h30
Benfica-FC Porto, na Luz.
FUTEBOL
16h00
Belenenses-Estoril, jornada 29.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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«Quem me dera que
o avião da Chapecoense
fosse do Benfica»
Foi este o cântico entoado pela claque Super Dragões no jogo entre as
duas equipas FC Porto demarca-se e deixa apelo aos seus adeptos

Tudo aconteceu na segunda parte do jogo no Dragão Caixa. numa altura em que o Benfica estava na frente do marcador

ANDEBOL

fi

_
ror

GONÇALO GUIMARÃES

QU ELES que pensam que
já viram ou ouviram
tudo, talvez fiquem surpreendidos com esta notícia. Os outros, não tan
to, mesmo que a falta de limites
para a rivalidade seja capaz de cho car até os mais pessimistas. Ontem,
durante o jogo de andebol entre o
FC Porto e o Benfica (30-27), para
o campeonato, realizado num Dragão Caixa esgotado, os adeptos
azuis e brancos afetos à claque Super Dragões, liderados por Fer

A

nando Madureira, conhecido por
Macaco, entoaram o seguinte cântico. «Ai quem me dera que o avião
da Chapecoense fosse do Benfica», viu-se e ouviu-se num vídeo
que entretanto se tornou virai e
que pode ver rio cite de A BOLA. O
momento, que está a gerar forte
polémica, aconteceu numa altura
em que o Benfica estava na frente
do marcador.

Está a gerar forte
polémica a referência
à tragédia que chocou
o Mundo e fez 71 vítimas

O clube da Invicta, entretanto,
publicou uma mensagem nas redes sociais. «O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos
e apela a que os adeptos se concentrem no apoio às nossas equipas»,
lê-se.
A atitude dos Super Dragões já
chegou inclusive ao Brasil. «Nunca subestime a capacidade do ser
humano de agir como um completo idiota», partilhou o jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN.
A 29 de novembro caiu em Medellín, na Colômbia, o avião que
transportava a comitiva da Chapecoense para defrontar o Atlético
Nacional na primeira mão da final
da Taça Sul-Americana. Morreram 71 pessoas.
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É UMA DAS APOSTAS

DE
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O Português bisa e chega
aos 100 golos na Europa

DORTMUND MÓNACO

DO BENFICA PARA A RETA
FINAL DA ÉPOCA

JARDIM,DA PASSO
RUMO AS 'MEIAS'

Não nos deram
tempo para digerir
o que se passou
©Treinador do Dortmund,
Thomas Tuchel, acusa UEFA
de ter obrigado a equipa a jogar
©Confirmado
atentado terrorista

AR. MADRID LEICESTER
P. a 6

sporting
-- SiLateral quer recuperar
os cinco meses perdidos
revela
orno se processou
a recuperação
e as expectativas
que existem
na Luz

*Saiba quais foram os colegas
que mais o ajudaram
•-)A história de um jogador
que já teve de vencer
várias batalhas na carreira
Samaris
agradeceu apoio

GUIAS DEIXARAM ESCAPAR DYBALA POR 500 MIL DOLARES
A história recordada pelo dirigente do Instituto Córdoba, que esteve nas negociações com o Bertfica em 2011

DILEMA 1/4.
GELSON

p.0 a 14

©Extremo está recuperado
mas pode perder 'derby'
caso veja um amarelo

FC porto

RICARDO
E PARA VOLTAR
()Lateral emprestado ao Nice
p. 15 a z7

Andebol

K Porto vence Benfica
com polémica na bancada
p. 30 e 40
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mais desporto

ANDEBOL

FASE FINAL

Triunfo cerebral do dragão
FC Porto vence mais um clássico na segunda parte e fica a cinco êxitos do título nacional
o Encarnados mostraram ter lição bem estudada mas foram perdulários aos seis metros
PAULO SAN IOS A5
ANDEBOL — FASE FINAL — GRUPO A. 4: JORNADA

Têm a

palavra

Dragão Caixa, no Por to

FC PORTO

e

BENFICA

COESÃO
Foi notório nalguns aspetos da 2.'
parte a coesão e intensidade defensiva.
Provocámos dificuldades no adversário
em encontrar soluções. Pressionámos
mais à frente. Trabalhamos as
inferioridades numéricas e sabiamos
quais as decisões deles

INTERVALO 16

Alfredo Quintana (GR)
Hugo Laurentino (GR)
Victor lturriza (2)
Leandro Semedo (1)
Nikola Spelk
Voei Morales (3)
Gustavo Rodrigues (4)
Miguel Martins (4)

Rui Silva (4)
Daymaro Salina (3)
Felipe Santaela
Jose Carrillo (7)
Ricardo Moreira
Hugo Santos (2)
Antonio Areia
Marko Matk
RICARDO COSTA

Hugo Figueira (GR)
Gustavo Capdeville (GR)
Davide Carvalho (1)
Hugo Lima (2)
Vatter Soares
Tiago Pereira (1)
João Pais
Belone Moreira (8)
Paulo Moreno (2)
Uelington da Silva (1)
Luka Rakovk
David Pinto
Alexandre Cavalcanti (3)
Jernej Papez (6)
Elledy Semedo (2)
Fabio Vidrago (1)

RICARDO COSTA
treinador do

FC porto

INEFICAZES
Defensivamente causámos
problemas mas não fomos eficazes
nas superioridades numéricas.
Quintana e Laurentino fizeram a
diferença ai. Sabíamos que esta fase
era complicada, se ganhas 2 jogos vais
para cima, se perdes 2 vens para baixo

MARIANO ORTEGA

ARBITROS

Mano Coutinho e Ramiro Silva (Aveiro)

MARIANO ORTEGA
Treinador do »mi iea

Por

HUGO COSTA

FC Porto ficou a cinco
vitorias do titulo nado
nal apôs importante
êxito sobre o Benfica. À
imagem do anterior
jogo, com o Sporting, os dragões
"" não foram Ião fortes defensivamente na primeira parte mas as
correções feitas na segunda e a
aposta nos dois centrais, Miguel
Martins e Rui Silva, foram prepon derantes na vitória, por 30 27.
Se até aqui os encarnados se
4
guiam na frente, 19 - 21 à passagem
dos 37 minutos (e 15 -16 ao intervalo), os portistas conseguiram
derrubar o muro adversário com
velocidade e engenho, enquanto
defensivamente foi na inferiori tf, dade numérica que deram o golpe:
em quatro situações com menos
unidades, os pupilos de Ricardo
Costa marcaram 3 golos e sofreram
apenas dois. Mérito de Alfredo
Quint a na que, em 10 minutos, rea
.11 lizou cinco defesas, quatro das
quais aos seis metros que fundo

O

A figura

(PC PORTO)

naram como catalisador para a reviravolta. O parcial ole 6 1 deixou
o FC Porto a liderar por 25 22, onde
Miguel Martins esteve soberbo,
com dois golos a darem vantagem
(22 21) e, depois, a encontrar Itur riza e a ganhar um livre de 7 metros. O jovem central mostrou ainda créditos na defesa, ao sair dos
seis metros para incomodar a vir
culação de bola cio Benfica, provo
cando falhas técnicas, mas acima
de tudo a encurtar os ataques pro
longados do adversário. Ofensi
vamente, a rapidez na circulação
foi gerando buracos na defesa encarnada.
Para o Benfica, tudo se desmoronou quando a equipa estava por

CLASSIFICAÇÃO
Grupo A 4.' jornada

mais Andebol
O CHARTRES. O clube francés, 5.' na
2. divisao, confirmou a contratação
de Fabio Magalhães, lateral-esquerdo do Madeira, SAD e melhor
marcador do campeonato luso (197).
Na estreia no estrangeiro voltará a
encontrar o guarda-redes Ricardo
Candeias, ex -colega no Sporting,
recrutado pelo Chartres ao Pontault.

MIGUEL
MARTINS

Alexandre Cavalcanti tenta estorvar remate de Yoel Morales, que terminou com três golos

'3( -34
30 -27
29-32

Sporting-Madeira SAD
FC Porto-Benfica
ABC Aguas Santas

1 FC PORTO
2 Sporting

4
4

3 BerlfiG3

4

4 ABC
5 Madeira SAD

5
5

6 Aguas Santas

4

V
3
3
2
1
2
1

ED
o 1
O
1
0
O
1

1
1
4
3
2

6

P

122-113 49
127-120 46
122-112 41
142-157 40
160-163 38
115-123 35

5.' Jornada, 15 abre- Benfica-Sporting, Aguas Santas
-FC Porto 1 abre: Madeira SAD ABC: 37 35.

cima e tinha Papez em evidência.
Porém, a estratégia ruiu no simples:
a eficácia nos seis metros. Num último fôlego, os lisboetas chegaram aos 29-27 a uni minuto do fim
mas sem tempo e bola para fazerem mais e vendo ainda Carrillo
(7 golos na segunda parte), sentenciar o jogo a 9 segundos do fim.

velocidade ao ataque e
tem argumentos para destronar qualquer defesa: remate poderoso, fintas
rápidas ou assistências preciosas. Soube condicionar a drculação de bola contrária e 2 golos seguidos colocaram novamente o FC Porto em vantagem.

ANDEBOL — FASE FINAL — GRUPO A, 4.' JORNADA

ANDEBOL — FASE FINAL — GRUPO A, 4: JORNADA

Pavilhão Municipal do Casal Vistoso.
em Lisboa

Pavilhão Flavio Sã Leite,
em Braga

•

SPORTING

21
Mate) Asanin (GR)
A)osa Cudic (GR)
Igor Zabic (4)
Pedro Portela (6)
Michal Kopco
Bosko I3jelanovic
Claudio Pedroso
Carlos Ruesga (4)
Frankis Carol (8)
Carlos Carneiro
Francisco Tavares (1)
Edmilson Araujo (1)
Bruno Gaspar
Ivan Nikcevk (5)
João Paulo Pinto
lanho Bozovic (7)

MADEIRA SAD

4 Imprimiu

,TEZ.:0
'' 13

13 fflurt
A imu, 13

Yusnier Gonzalez (GR)
Luis Carvalho (GR)
Bruno Moreira (6)
João Paulo Freitas
Daniel Santos (4)
Nuno Silva (5)
Diogo Brasão (3)
João Miranda (3)
Hugo Rosario
Diogo Alves
João Gomes (2)
Nelson Pina
Fábio Magalhães (11)

HUGO CANELA

• ÁGUAS SANTAS

ABC

PAULO FIDALGO

Humberto Gomes (GR)
Emanuel Ribeiro (GR)
Cláudio Silva (GR)
Déldo Pina (4)
Hugo Rocha (3)
Pedro Seabra (6)
Diogo Branquinho (2)
Miguel Sarmento (2)
Ricardo Pesqueira (1)
Pedro Spinola
Dado Andrade (3)
Carlos Martins (2)
Andre Gomes (4)
José Costa (2)
Tomas Albuquerque

António Campos (GR)
Pedro Pacheco (GR)
Gustavo Carneiro
Nuno Carvalhais (2)
Jose Barbosa (1)
Pedro Cruz (5)
Gonçalo Vieira
Pedro Sousa
Mario Oliveira (5)
Sias Antonio (8)
Ruben Sousa
Nuno Rebelo (4)
Diogo Quintas
André Rel (3)
Luis Frade (4)

CARLOS RESENDE

AR 811 NOS

ARFO FROS

Ruben Maia e Andre Nunes (Aveiro)

Eurico Nicolau e Ivan Caçador (Leiria)

PAULO FARIA
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BAYERN REAL MADRID

-A LIGA

GARRA DE

GRIMALDO

É UMA DAS APOSTAS

DE
RO ALDO

.

O Português bisa e chega
aos 100 golos na Europa

DORTMUND MÓNACO

DO BENFICA PARA A RETA
FINAL DA ÉPOCA

JARDIM,DA PASSO
RUMO AS 'MEIAS'

Não nos deram
tempo para digerir
o que se passou
©Treinador do Dortmund,
Thomas Tuchel, acusa UEFA
de ter obrigado a equipa a jogar
©Confirmado
atentado terrorista

AR. MADRID LEICESTER
P. a 6

sporting
-- SiLateral quer recuperar
os cinco meses perdidos
revela
orno se processou
a recuperação
e as expectativas
que existem
na Luz

*Saiba quais foram os colegas
que mais o ajudaram
•-)A história de um jogador
que já teve de vencer
várias batalhas na carreira
Samaris
agradeceu apoio

GUIAS DEIXARAM ESCAPAR DYBALA POR 500 MIL DOLARES
A história recordada pelo dirigente do Instituto Córdoba, que esteve nas negociações com o Bertfica em 2011

DILEMA 1/4.
GELSON

p.0 a 14

©Extremo está recuperado
mas pode perder 'derby'
caso veja um amarelo

FC porto

RICARDO
E PARA VOLTAR
()Lateral emprestado ao Nice
p. 15 a z7

Andebol

K Porto vence Benfica
com polémica na bancada
p. 30 e 40
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A42

Duração: 00:01:10

RTP 3
ID: 69075103

1

OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

13-04-2017 06:53

1

1

Vídeo polémico da claque do Porto
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f96a1206-0872-412d-83ab0de8efe5d1f8&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

Um vídeo da claque do Porto está a motivar uma série de reações de incómodo. Durante o jogo de
andebol contra o Benfica, os Super Dragões provocaram o rival com um cântico sobre a queda do
avião onde seguia a equipa brasileira da Chapecoense.

Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 07:10
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 07:53
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 08:16
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 09:16
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Duração: 00:00:22

RTP 3
ID: 69075123

1

OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

13-04-2017 06:54

1

1

Vídeo polémico da claque do Porto
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e28a4966-0977-4c33-88eea12e406d9381&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

Um vídeo da claque do Porto está a motivar uma série de reações de incómodo. Durante o jogo de
andebol contra o Benfica, os Super Dragões provocaram o rival com um cântico sobre a queda do
avião onde seguia a equipa brasileira da Chapecoense. O Porto já se demarcou da atitude da claque.

Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 07:10
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 07:54
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 08:17
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-04-13 09:17
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Duração: 00:00:43

TVI 24
ID: 69075068

1

OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

13-04-2017 06:57

1

1

Cânticos ofensivos entoados pelos Superdragões
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0b97160-2302-4ba6-a35d101e5be76510&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

A claque dos Superdragões entoou um cântico polémico decorria a 2ª parte do encontro de andebol
entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica.

Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2017-04-13 08:00
TVI 24 - Diário da Manhã , 2017-04-13 09:01
TVI 24 - 2ª Hora , 2017-04-12 01:12
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Duração: 00:01:11

SIC Notícias
ID: 69075201

1

OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã

13-04-2017 06:57

1

1

Cânticos ofensivos entoados pelos Superdragões
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c11080e-7576-4c04-bd2fccf76f2fd1d0&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

O jogo de andebol entre o Porto e o Benfica está a causar polémica por causa dos cânticos entoados
pela claque dos Superdragões e foram captados por telemóvel.

Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-04-13 07:54
SIC - Edição da Manhã , 2017-04-13 07:55
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-04-13 08:08
SIC - Edição da Manhã , 2017-04-13 06:58
SIC - Edição da Manhã , 2017-04-13 08:08
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-04-13 09:12
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Duração: 00:00:56

TVI 24
ID: 69075134

1

OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

13-04-2017 06:57

1

1

Andebol: FC Porto x Benfica
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6354fe38-2c06-4910-b560c9ab62c1eb81&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

O FC Porto derrotou o Benfica por 30-27 no campeonato de Andebol.

Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2017-04-13 08:01
TVI 24 - Diário da Manhã , 2017-04-13 09:02
TVI 24 - 2ª Hora , 2017-04-12 01:13
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Duração: 00:00:51

TSF
ID: 69075602

OCS: TSF - Notícias

13-04-2017 07:11

Cânticos ofensivos entoados pelos Superdragões
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0300c0c-e98d-43be-a6f0fbb7786643f6&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

O Futebol Clube do Porto demarca-se dos cânticos da claque azul-e-branca num jogo de andebol com
o Benfica. Durante um jogo ontem à noite, entre os dragões e os encarnados, a contar para a fase
final do campeonato nas bancadas, os adeptos do Futebol Clube do Porto entoaram um cântico
manifestando o desejo de que o avião da Chapecoense fosse do Benfica.

Repetições: TSF - Notícias , 2017-04-13 08:11
TSF - Notícias , 2017-04-13 08:32
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A48

Duração: 00:01:11

Renascença
ID: 69075585

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2017 08:02

Cânticos ofensivos entoados pelos Superdragões
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2ccb706-da1b-45fe-92709010d6dab29b&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

Cânticos ofensivos entoados pelos Superdragões em jogo de andebol do FC Porto frente ao Benfica.
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A49

Duração: 00:01:08

Renascença
ID: 69077347

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2017 09:02

Cânticos ofensivos entoados pelos Superdragões
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d317533-936c-4b7f-bfaebb2b90033e55&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

No desporto, volta a polémica das claques, desta vez com os cânticos dos Super Dragões no jogo de
andebol, ontem à noite frente ao Benfica.
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Duração: 00:02:08

TSF
ID: 69077212

OCS: TSF - Notícias

13-04-2017 09:04

Cânticos ofensivos entoados pelos Superdragões
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f11bf0f-6f29-4ef9-98f1549e993aee72&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

O Benfica repudia o chocante cântico preparada, ensaiado e publicitado, entoado pelos Superdragões
ontem, durante o jogo de andebol entre o Benfica e o Futebol Clube Porto para a Liga portuguesa.

Repetições: TSF - Notícias , 2017-04-13 09:33
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