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P11 apresentou ontem a sua equipa diretiva e também os seus projetos 

PtIMJI:ItNAVtN I t/A51. 

Pli de coração aberto para a luta 
Candidato às eleições braca-

renses deu a conhecer-se e apre-
sentou a sua equipa e planos 

António Pedro Peixoto, mais 
conhecido pelos adeptos braca-
renses como Pli, quando defendia 
as balizas de andebol e do futsal 
do clube, contou ontem com au-
ditório cheio no Museu D. Diogo de 
Sousa, onde decorreu a cerimónia 
de apresentação da equipa direti-
va e dos projetos com que concor-
re à presidência do SC Braga. 

Numa atmosfera de grande fer-
vor clubístico, o advogado, de 41 
anos, abriu a campanha sem ata-
car o seu adversário, António Sal-
vador, que até elogiou pelo que já  

fez nos seus 13 anos de presidên-
cia. Mas sem deixar de questionar 
muita coisa... «Custa-me não sa-
ber quem é o dono do clube» ou «a 
quem foram vendidas as ações que 
eram detidas pela Câmara», disse 
para a plateia. 

A Academia, projeto com que 
concorda, é outra questão. «A ga-
linha dos ovos de ouro quanto é 
que nos vai custar?», interrogou-
-se Pli, que recusa a falta de trans-
parência. «Não podemos viver na 
obscuridade», frisou. 

«Não estamos contra ninguém, 
estamos a favor do SC Braga», fez 
notar o'candidato. Sempre emocio-
nado, mas controlado e entusias-
mado com o muito que tem para  

oferecer se for eleito. «Queremos 
devolver o SC Braga à cidade e aos 
adeptos. Queremos uma cidade a 
borbulhar no dia dos jogos. Mas 
existe uma barreira: este clube está 
fechado numa concha.» 

Com final sentido, num vídeo 
que passou na sala sobre os 41 anos 
de vida de Pli, foram entretanto 
conhecidos todos os nomes da sua 
diversificada equipa diretiva. En-
tre outros, Carlos Garcia, da co-
missão de honra da lista, Paulino 
Carvalho (vice-presidente), Pau-
lo Arantes Amorim (responsável 
financeiro), Luís Sousa (presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral) e 
José Luís Dias (presidente do Con-
selho Fiscal). 
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As minhas sugestão 
Miguel Laranjeiro PRESIDENTE DA FEDERAÇAO DE ANDEBOL DE PORTUGAL 

• 

111  Visitar os Açores. Um 
regresso às ilhas é sem-

pre retemperador. As pessoas, 
a paisagem e a sua calma 
fazem sempre um passeio 
diferente. Uma subida ao Pico 
é uma experiência única.  

2  Leitura e música. Dois 
livros que marcam 

quem os lê: 'Memórias de 
Adriano", de Marguerite 
Yourcenar, e "Cem anos de 
solidão", de Gabriel Garcia 
Márquez. Este ano, o concerto 
dos Foo Fighters, em Lisboa, 
pode ser um bom prenúncio. 

3 Cinema. Gosto de filmes 
com uma componente 

histórica. Não tenho um único 
como referência, mas o 
invictus". retratando Nelson 
Mandela, é um deles, e a 
evidência de como o desporto 
pode fazer muito por um pais.  

e Camboja. A cultura, a cor, as 
diferenças, as vivências de 
povos milenares, a religião, 
onde o Templo Angkor Wat 
(Camboja) é exemplo, é uma 
viagem que aconselho sempre 
a fazer. 

Comer fora. O 
up  restaurante "Buxa", em 

• Guimarães. é o meu local de 
eleição. Aliar um serviço 
moderno à tradição da boa 
comida, no Centro Histórico 
da minha cidade. não é para 
todos. 

1 
 Viagem pela Ásia. 
-  Toda a zona do sudeste, 

que engloba o Vietname, Laos 

    

Susana Silva 
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Benfica tem hoje jogo decisivo em Pamplona com os quartos-de-final da Taça EHF na mira
 
É um jogo do tudo ou nada. O Benfica pode fazer hoje (19h00) história na partida decisiva de
Pamplona (Espanha), frente ao Anaitasuna, de Filipe Mota. O empate ou a vitória assegura o primeiro
lugar no Grupo D e o consequente apuramento, inédito das águias, para os quartos-de-final da Taça
EHF, mas a derrota, nunca por mais de três golos, também é solução, tendo em conta a provável
vitória do Melsungen frente ao Cocks. Em declarações à BTV, o treinador do Benfica, Mariano Ortega,
conhece as responsabilidades: "Vai ser uma final. Temos a possibilidade de nos classificarmos ou de
sermos eliminados. Vai ser um jogo muito complicado contra uma boa equipa, num ambiente muito
adverso. Temos de estar preparados para tudo."
 
FC Porto na Alemanha
Continuar a ler
 
Já o FC Porto visita os alemães do Goppingen, vencedores do Grupo B e apurados para a final four.
Mesmo que vençam, os dragões dependem de terceiros.
 
Leão pode apanhar dragão
 
O Sporting continua sem poder falhar no campeonato, recebendo hoje (18h00, no Pavilhão do Ginásio
do Sul, em Almada) o Águas Santas, na 2ª jornada da fase final (Grupo A). A vitória é fundamental
para os leões se manterem na corrida pelo título, pois podem agarrar pontualmente no 1º lugar o líder
invicto FC Porto, deixando a pressão para a próxima deslocação dos dragões, que jogam na quarta-
feira com o campeão ABC, em Braga.
 
Devido às provas europeias, também o Benfica só joga quarta-feira, no Funchal.
 
Autor: Alexandre Reis
 
02h53
 
Alexandre Reis

Página 3



A4

Benfica entre evntrar na história ou morrer na praia
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Filipe Mota (à esq.) vai tentar travar Jernej Papez
 
Por Record
 
É um jogo do tudo ou nada. O Benfica pode fazer hoje (19h00) história na partida decisiva de
Pamplona (Espanha), frente ao Anaitasuna, de Filipe Mota. O empate ou a vitória assegura o primeiro
lugar no Grupo D e o consequente apuramento, inédito das águias, para os quartos-de-final da Taça
EHF, mas a derrota, nunca por mais de três golos, também é solução, tendo em conta a provável
vitória do Melsungen frente ao Cocks. Em declarações à BTV, o treinador do Benfica, Mariano Ortega,
conhece as responsabilidades: "Vai ser uma final. Temos a possibilidade de nos classificarmos ou de
sermos eliminados. Vai ser um jogo muito complicado contra uma boa equipa, num ambiente muito
adverso. Temos de estar preparados para tudo."FC Porto na AlemanhaJá o FC Porto visita os alemães
do Goppingen, vencedores do Grupo B e apurados para a final four. Mesmo que vençam, os dragões
dependem de terceiros.Leão pode apanhar dragãoO Sporting continua sem poder falhar no
campeonato, recebendo hoje (18h00, no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada) o Águas Santas, na
2ª jornada da fase final (Grupo A). A vitória é fundamental para os leões se manterem na corrida pelo
título, pois podem agarrar pontualmente no 1º lugar o líder invicto FC Porto, deixando a pressão para
a próxima deslocação dos dragões, que jogam na quarta-feira com o campeão ABC, em Braga. Devido
às provas europeias, também o Benfica só joga quarta-feira, no Funchal.
 
02:53  por
 
Record
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