CIRCULAR N.º13
ÉPOCA 2008/2009
Distribuição: FAP e Clubes Filiados
Meios de divulgação: Correio electrónico – Fax – Portal FAP e AAA

Assunto: FESTA NACIONAL DE HOMENAGEM A LUIS SANTOS
O conjunto das Associações Regionais da modalidade, numa manifestação de unidade que
registamos com agrado, decidiram organizar uma Festa de Homenagem Nacional ao Sr. Luís
Fernando Almeida dos Santos, Presidente da Federação de Andebol de Portugal ao longo dos
últimos 26 anos.
Como é sabido, ao longo destes anos contribuiu decisivamente para que o andebol tenha
atingido índices de desenvolvimento que dignificam e honram o desporto Português.
Assim, depois de há bem pouco tempo ter passado o testemunho, é da mais elementar justeza
que nos unamos (todos sem excepção) para manifestar ao Homem, exemplar Dirigente, o
nosso profundo reconhecimento por tudo o que fez pela modalidade.
Esta Festa Nacional de Homenagem, coincidente com o seu 73º aniversário, realizarse-á no próximo dia 14 de Novembro de 2008, pelas 19H30, na Quinta do Paúl,
situada na estrada 109, no lugar de Paúl – Ortigosa, em Leiria, (www.quintadopaul.com).
Do programa consta, para além do Jantar, a devida homenagem nacional ao Sr. Luís Santos.
Compete-nos divulgar este evento por todos os agentes da modalidade na região e solicitar
uma forte mobilização ao redor da iniciativa. Por isso, esperamos uma forte
representação dos nossos Clubes, de todos os agentes da modalidade e de
desportistas em geral. O custo individual de inscrição será de 30,00 € (trinta euros).
As inscrições terão que ser efectuadas até 03 de Novembro de 2008 na
Associação de Andebol de Aveiro, acompanhadas do respectivo valor.

As mais importantes personalidades desportivas nacionais estarão presentes e
integram a Comissão de Honra: Dr. Laurentino Dias – Secretário de Estado do
Desporto; Prof. Dr. Luís Sardinha – Presidente do I.D.P.; Comandante José Vicente de
Moura – Presidente do Comité Olímpico; Dr. Carlos Cardoso – Presidente da
Confederação do Desporto; Dr. Pedro Feist – Presidente da A.Geral da FAP, etc..
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