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Publicado em sábado, 3 de maio de 2014
A belíssima sala do Teatro Thalia, em Lisboa, foi o local da sessão solene, na tarde de 1 de Maio.
O Presidente da Federação deu início à comemoração e fez o primeiro discurso da tarde, perante 150
convidados que enchiam o Teatro Thalia. Ulisses Pereira apresentou, ainda, o novo livro da FAP
lançado a propósito da ocasião, "75 Anos - Sete Décadas e Meia de História".
Seguiu-se a apresentação do vídeo comemorativo dos 75 anos, num momento emotivo e cheio de
recordações.
Animada por vários momentos musicais protagonizados por Rui Oliveira - ainda atleta de andebol, nos
Masters do CD S. Bernardo, a sessão solene prosseguiu com o discurso de Michael Wiederer,
secretário-geral da EHF (Fed. Europeia de Andebol, que presenteou a FAP com uma bolsa de estudo
para o programa MESGO (Executive Master in European Sport Governance), um programa
internacional de estudo para dirigentes e executivos com experiência, que trabalhem em federações
internacionais, europeias e nacionais.
Teve a palavra, em seguida, o Presidente da Federação Internaci onal de Andebol (IHF), Hassan
Moustafa, que terminou a intervenção com a oferta de um troféu de cristal personalizado ao
Presidente da FAP.
O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Emídio Guerreiro, fez o último discurso da tarde,
onde destacou a importância da FAP no panorama do desporto português. Como forma de
reconhecimento o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela FAP, o Governo português
condecorou a FAP com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, galardão entregue pelo secretário de
estado ao Presidente da FAP, naquele que foi um dos momentos altos da tarde.
A cerimónia continuou com a foto de grupo, à qual se seguiu o Porto de Honra e bolo de aniversário.
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Emoção em Luanda, a cidade que viu nascer a Galeria dos Desportos, o sonho de muitos agora
concretizado e ontem inaugurado com toda a pompa que a circunstância exigia. Foi o vice-presidente
da República de Angola, Manuel Vicente, quem cortou a fita, num simbólico momento testemunhado
por diversas figuras.
O espaço foi concebido para recolha, exposição, preservação e divulgação de todo o património
desportivo, reunindo os troféus conquistados em diversas modalidades, com claro destaque para o
andebol e basquetebol.
Leia mais na edição digital ou na edição impressa de A BOLA.
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fc porto e sporting jogam cartada importante
, 3 maio de 201404:49
Sem ser decisivo, porque faltarão mais três jornadas, o clássico de hoje (18h30) no Dragão, entre FC
Porto e Sporting, assume caráter bastante importante para ambas as equipas no que respeita às
contas do título. Separados por dois pontos, dragões (líderes) e leões (segundos classificados) sabem
que, quem vencer, ficará muito bem posicionado rumo a conquista do campeonato.
E é com o sentimento de não poder falhar nesta fase crítica da temporada que os protagonistas de
ambos os lados encaram o embate desta tarde. "Temos de ganhar ao Sporting para conquistar o tão
ambicionado hexa. Se vencermos, ficamos a um pequeno passo do título, que é o grande objetivo e
motivação da época. Todos sabemos que podemos ficar imortalizados na história do andebol
português", destacou o guarda-redes do FC Porto, Hugo Laurentino, na superflash da antevisão do
encontro.
O internacional português, de 29 anos, sabe que, em caso do triunfo, os dragões cavarão um fosso de
quatro pontos em relação ao rival leonino. E, como tal, promete que os azuis e brancos vão "dar tudo
por tudo para vencer". Mas do outro lado do campo estará um Sporting que, como reconhece, "pode
surpreender". "É uma equipa muito forte, que vale pelo coletivo e que joga bem em contra-ataque",
refere Laurentino.
Braço de ferro
Mas se o FC Porto encara o clássico com otimismo, no Sporting a confiança no triunfo não é menor,
conforme se depreende das palavras do lateral-esquerdo Nuno Gonçalves. "Vamos para ganhar,
porque somos melhores e temos equipa para isso, apesar das dificuldades que o adversário costuma
causar quando joga em casa", diz o jovem jogador, de 20 anos, no site do clube de Alvalade.
Nuno Gonçalves tem perfeita noção de que o duelo no Dragão terá "tanto de difícil como de decisivo".
E, nesse sentido, a receita para o sucesso só pode ser uma : "Dar o melhor para alcançar o triunfo."
"As vitórias na Supertaça e na Taça de Portugal não dão vantagem neste encontro, mas o Sporting já
mostrou que provou que consegue superar qualquer equipa em Portugal", acrescenta.
Tendência
Os números dos clássicos entre FC Porto e Sporting no Dragão pendem claramente para o lado dos
portistas, que, nas últimas cinco temporadas, venceram todos os nove duelos com os leões referentes
ao campeonato. Já esta época, no jogo da primeira fase, o FC Porto ganhou por folgados 31-22.
josé manuel paulino pedro ferreira
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O Dragão Caixa recebe este sábado mais um clássico do andebol português. Na Luz defrontam-se SL
Benfica e Águas Santas Milaneza.
A receção do FC Porto Vitalis ao Sporting Clube de Portugal concentra as atenções da sétima jornada
da fase final do Andebol 1, que vê realizados integralmente este sábado os seis jogos (grupos A e B)
que constituem o calendário da ronda.
De facto, se um clássico entre estas duas equipas é sempre momento alto de qualquer modalidade,
no caso do jogo em apreço, disputado quando faltam quatro jornadas para terminar o campeonato e
as equipas estão separadas por dois pontos, aí a questão é ainda mais relevante. Recorde-se que na
primeira volta desta fase final o FC Porto foi a Lisboa vencer por 28-33 mas sabe-se quão
imprevisíveis são os desfechos de jogos com estas caraterísticas. O facto de jogar em casa pode
constituir uma pequena vantagem para a formação do FC Porto que quererá ampliar a vantagem para
o seu mais direto perseguidos.
Na Luz encontram-se duas equipas que bem recentemente quebraram a invencibilidade do
ABC/UMinho. SL Benfica e Águas Santas Milaneza prometem um bom espetáculo e, também aqui, o
fator casa pode ter uma pequena influência. Mas os homens de Paulo Faria ainda esta semana
mostraram que sabem bem adaptar-se a qualquer tipo de ambientes, ao vencerem em Braga.
Finalmente, na Horta, por troca da ordem dos jogos, o ABC/UMinho defronta o Sporting da Horta.
Nesta fase final, os açorianos ainda não venceram qualquer jogo mas não deve ser esse apontamento
que sossegará Carlos Resende, já que são conhecidas as dificuldades que o seu atual clube enfrenta
sempre que tem de jogar nos Açores.
No grupo B, destaque para a partida que se joga em Avanca, com a Artística em absoluta necessidade
de vencer para manter em aberto o sonho da manutenção. À entrada desta sétima jornada a formação
de Carlos Martingo tem menos sete pontos que o seu adversário, podendo em caso de derrota - que
seguramente quer evitar - ver essa diferença ampliada para nove, faltando depois quatro jogos para o
final do campeonato.
No Funchal, o Madeira SAD, líder do grupo B, defronta outra equipa que está na zona de
despromoção, o AC Fafe, e é favorito ao triunfo.
Igualmente favorito é o Delta Belenenses na receção ao Maia ISMAI, embora neste caso possa ser de
esperar algum equilíbrio.
Jogos e árbitros da sétima jornada da fase final do Andebol 1, a realizar este sábado:
- GRUPO A:
18.00 h. - Pav. Luz - SL Benfica-Águas Santas Milaneza - Bruno Rodrigues/Carlos Capela (Aveiro) Benfica TV e Andebol|TV
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18.30 h. - Dragão Caixa - FC Porto Vitalis-Sporting CP - Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Madeira) Porto Canal
21.00 h. - Pav. Horta - ABC/UMinho-Sp. Horta - Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro)
- GRUPO B:
15.00 h. - Pav. Funchal - Madeira SAD-AC Fafe- Vânia Sá/Marta Sá (Aveiro)
18.00 h. - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses-Maia ISMAI - César Carvalho/Daniel Freitas (Braga)
18.00 h. - Pav. Adelino Costa - AA Avanca- Passos Manuel - Alberto Alves/Jorge Fernandes (Braga) Andebol|TV
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2 Maio, 2014 |Autor:
ViseuMais
A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento há três anos o Projecto Andebol 4All,
que tem vindo a dar passos muito largos no que respeito ao incremento do desporto para todos em
geral e do Andebol em particular.
Estão a ser desenvolvidas actividades no âmbito do Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade
(Andebol no meio prisional), no âmbito do Andebol para a Deficiência Intelectual, no âmbito do
Andebol para Surdos (através do Desporto Escolar) e no âmbito do Andebol para a Deficiência Motora
(Andebol em Cadeira de Rodas - ACR).
Neste último Projecto, esta época programaram-se um conjunto de actividades (competições),
Campeonato Nacional de ACR7 e ACR4, Taças de Portugal de ACR7 e ACR4 e ainda a participação de
todos os Clubes/Instituições filiados em dois Torneios de grande dimensão, o GarciCup e o Maia Cup.
O Campeonato Nacional de ACR4 e ACR7 está a chegar ao fim e no dia 10 de Maio, no Pavilhão da
Escola Secundária Alves Martins em Viseu realizam-se as Finais.
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