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O Núcleo de Treinadores de Futebol do Distrito de Aveiro (NTFDA) comemorou o seu 20.º Aniversário, no 
passado dia 17 de março de 2017, no Restaurante Fénix, São João da Madeira.  
O evento reuniu cerca de 70 pessoas e um significativo número de altas figuras, ligadas ao mundo do futebol, 
Dr. Elísio Amorim Carneiro (V. Presdente F. P. F.), Dr. Paulo Cavaleiro (V. Presidente Câmara M. São João 
Madeira), José Pereira (Presidente da ANTF), Arménio Pinho (V. Presidente da A. F. Aveiro),  “mister” Manuel 
José, Prof. Henrique Calisto, Prof. Rui Quinta, Prof. Henrique Tomás, Carlos Padrão, Sr. Luís Vargas 
(Presidente da Sanjoanense), Manuel Teixeira (Dirigente C. D. Feirense), Prof. Pedro Nery (Pesidente do 
Núcleo do Porto da ANTF), Flávio Neves (Treinador A. D. Sanjoanense),  Eng.º António Cardoso ( Deputado 
Ass. República e presidente da Assembleia Geral do Núcelo), Dr. José Manuel Sá Santos (Presidente C. Fiscal 
Núcleo),  Miguel Oliveira (Treinador S. C. Bustelo), Prof. José Fernando Vieira (Coordenador Técnico 
Feirense),  Adolfo Teixeira (Treinador, Fiães S. C.),  Manuel Neto, Carlos Santos, Américo Teixeira (ex-
presidente do Núcleo),  Manuel Pinto (ex-presidente do Núcleo), António Coelho Oliveira, José António 
Borges, José Amadeu Rocha, Vicente Ribeiro, António Lemos, Hugo Oliveira (Treinador do Alba), Marco 
André Teixeira (Treinador Carregosense), José Paulo Almeida (Treinador Lusitânia Lourosa) António Matos 
(Treinador Mosteirô Arouca), Ângelo Resende, António Sá, Armando Teixeira, António Luís Bernardes, 
Moisés França, Rui Almeida, Fernando Coimbra Tavares e do Presidente da direcção do Núcleo de Aveiro, 
Prof. Manuel Sousa, entre outros. 
        Programa 
        20H00 – Início do Jantar  
        21H45 – Conferência: “Treinadores: Passado, Presente e Futuro”  
                        Prof. Henrique Calisto 
        22H30 – Homenagem aos Fundadores do Núcleo  e ao “mister” Manuel José 
        23H00 – Intervenções das Entidades Oficiais 
        23H30 – Encerramento 
 
De acordo com o programa o Prof. Henrique Calisto, em jeito de conferência, abordou tema “Treinadores: 
passado, presente e futuro", não só no que toca à classe dos 
treinadores de futebol, como também de toda a política 
desportiva que envolve a modalidade. 
Contudo, as suas primeiras palavras foram dirigidas 
ao homenageado Manuel José, tecendo rasgados elogios. "A 
sua independência, o seu sentido crítico, a sua frontalidade e 
a sua autonomia fizeram de Manuel José um líder ímpar no 
futebol nacional, o qual considero como um dos melhores 
treinadores do país", referiu Henrique Calisto no seu 
discurso sobre o seu colega homenageado. 
Ainda na sua intervenção, o orador convidado, que ao longo 
de uma  década exerceu a sua profissão como treinador de 
futebol no Vietname - onde conquistou vários títulos de 



campeão -, abordou variadíssimos temas sobre o panorama desportivo do país. A escola de formação, a 
importância dos formadores na liderança e no coletivo das equipas, a vertente pedagógica e económica no 
futebol e a atual política desportiva do país foram outros dos temas abordados na brilhante intervenção que 
“prendeu” a  máxima atenção  e mereceu os maiores encómios e fortes aplausos dos participantes. 
 

Homenagem aos Fundadores do Núcleo e ao “Mister” Manuel José 
O encontro serviu para homenagear os fundadores do Núcleo Américo Teixeira, Manuel Pinto, Moisés França, 
António Luís e Rui Almeida, e o verdadeiro emblema da Classe, pelo seu notável e invejável curriculo, “mister” 
Manuel José, que adotou, há cerda de quatro décadas, a cidade de Espinho para viver. Pelo presidente do 
Núcleo foi apresentado o curriculo dos Homenageados, através de um powerpoint e feitos alguns depoimentos 
sobre os mesmos. 
A Carlos Padrão seu ex- dirigente e amigo coube a responsabilidade de intervir para historiar o processo da 
contratação do Manuel José pelo S. C. Espinho e testemunhar as suas reconhecidas capacidades técnicas 
durante as várias épocas que esteve ao serviço do Clube, destacando as suas qualidades humanas, os valores e 
princípios que norteiam a sua vida, sendo considerado um cidadão exemplar, e, por isso, já mereceu, com  todo 
mérito, ser distinguido com a medalha de ouro da cidade de Espinho pelos relevantes serviços prestados. 
Portanto é um orgulho e um privilégio tê-lo como seu grande amigo e que ele tenha adotado a cidade de 
Espinho para viver.  
Manuel José o grande homenageado da noite, usou da palavra, e partilhou com os presentes a sua 
vivência desportiva ao longo de várias décadas. Foi uma viagem no tempo, que começou em Vila Real 
de Santo António, como atleta até ao de treinador de futebol, que recentemente colocou um ponto final 
na sua carreira após vários anos no Egipto. Igual a si próprio, frontal e coerente com a sua visão crítica 

mediante a sociedade e o panorama desportivo do país, 
o treinador português com mais títulos conquistados no 
estrangeiro focou o rumo desvirtuado que a modalidade 
tem vindo a seguir, chamando também atenção para a 
falta do futebol de rua e outros casos que retratam, pela 
negativa, a modalidade. Mas, nem só de críticas foi o 
discurso de Manuel José nesta festa do 20.º 
aniversário do NTFDA. O ex-treinador, que somou 
várias conquistas, sendo o treinador luso detentor do 
maior número de títulos internacionais, lembrou com 
nostalgia os legados deixados por Cândido de Oliveira, 

Fernando Vaz e José Maria Pedroto, três dos melhores "mestres" de futebol e a quem o desporto 
nacional tanto deve. No final, agradeceu a Homenagem prestada e felicitou o Núcleo pelo seu 20.º 
aniversário e pelo excelente trabalho desenvolvido ao serviço da Classe. No final, mereceu dos 
presentes o justo tributo com uma sentida e demorada salva de palmas. 
 
Manuel Sousa, presidente do Núcleo de Treinadores de Futebol do Distrito de Aveiro, começou por saudar 
todos os presentes e recordou o lema que norteou os fundadores e que continua a ser seguido: “Organizar, unir, 
dinamizar e defender a classe dentro dos princípios éticos e deontológicos, na observância do estipulado nos 
estatutos e demais regulamentos da ANTF, bem como contribuir com a sua quota-parte para o desenvolvimento 
do futebol distrital e nacional”  
Após a sua fundação e durante os seus ininterruptos 20 anos de história - atingimos e ultrapassamos a 
maioridade, o que implica redobradas responsabilidades -, podemos dizer:  valeu a pena. Os resultados 
estão à vista. Em cada ano que passa registamos um crescimento significativo do número de filiados, 
sendo, actualmente, com os seus cerca de 470 sócios, um dos Núcleos mais fortes da ANTF. Neste dia, 
importa manifestar a nossa gratidão a todos os fundadores  e dirigentes que ao longo dos anos lutaram por este 
projeto e tornaram a classe mais forte e com maior projeção”,  
Aproveitou para realçar as capacidades e competências dos treinadores portugueses espalhados pelos quatro 
cantos do mundo e, de um modo  particular, dos aveirenses Vítor Urbano, Henrique Nunes, Carlos Secretário, 
Vítor Pereira e esse que é um dos maiores expoentes da Classe,  “mister“ Manuel José a quem o Núcleo 
presta nesta data uma singela homenagem. Aproveitou  para desafiar as entidades competentes a organizar 
uma homenagem nacional em reconhecimento pelos seus inegáveis méritos, invejável curriculo, ao 
serviço do futebol de que os portugueses e o país inteiro se orgulham.  
Naturamente que,  é intenção do Núcleo dar continuidade ao trabalho desenvolvido, mas é indispensável o 
apoio e colaboração dos treinadores, das autarquias e demais entidades. 



Pela nossa parte, não regatearemos esforços para continuar a promover ações de formação certificadas, do qual 
fomos pioneiros  (para revalidar o Cédula/TPTD, nos termos da legislação em vigor), para aperfeiçoar, 
enriquecer e consolidar a intervenção dos treinadores, bem como na defesa da aplicação da legislação e da 
regulamentação desportiva, em vigor.  
Realizar a gala anual, do qual fomos pioneiros, galardoando cerca de 75 agentes desportivos: Atletas, Técnicos, 
Árbitros, Dirigentes e Órgãos de Comunicação Social. Contudo, e como já é do domínio público, a nossa 
grande preocupação vai no sentido de dotar o Núcleo de um “estatuto” que lhe permita organizar-se e funcionar 
de acordo com as exigências legais,  que lhe são colocadas diariamente pelas Autarquias com quem tem 
parcerias ou recebe apoios, instituições bancárias, treinadores, etc., sob pena de ficar inibido de desenvolver o 
seu  Plano Anual de Actividades. 
Não podíamos deixar de, nesta data, recordar aqueles que tal como nós corporizaram este projeto, 
designadamente o Prof. António Lemos, 1.º Presidente da A. Geral, Joaquim Teixeira 1.º Presidente do C. 
Fisacl e Aires Sousa 3.º Presidente da Direção, que fizeram parte desta família e já partiram para a eternidade. 
Para todos eles o testemunho da nossa saudade e que descansem em paz.  
Recordar, também, e enviar um abraço àqueles que não puderam estar presentes, e, de um modo especial, os V. 
Presidentes Carlos Secretário e o José Luís Correia que estão no estrangeiro, a quem desejamos muitas 
felicidades e que continuem a trilhar os caminhos do merecido sucesso. 
Finalmente, agradeceu aos colegas da Direção e demais Órgãos Sociais e às Entidades que apoiaram e 
colaboraram, bem como a todos os que contribuíram para a realização do evento, destacando ainda o papel dos 
órgãos de comunicação social na divulgação e cobertura das atividades do Núcleo, ao longo dos seus 20 anos de 
história, concluindo com a frase seguinte: 
 
“O presente é tudo aquilo que o passado nos legou. O futuro será aquilo que nós formos capazes de 
perspetivar e construir no presente” 

Arménio Pinho,  presidente da Associação de Futebol de Aveiro, sublinhou o excelente trabalho que o Núcleo 
tem realizado em prol da formação dos treinadores e garantiu que a entidade à qual  preside irá “apoiar no que 
for necessário”. Seguidamente, fez questão de sublinhar a importância da parceria desenvolvida entre a AFA e o 
Núcleo: “Temos vindo a trabalhar em conjunto, e queremos ainda incrementar mais esta parceria, que funciona 
muitas vezes através da formação de treinadores, mas queremos estender isso também para os agentes 
desportivos. É certo que ainda não temos dois anos de mandato, mas acreditamos plenamente que daqui para a 
frente vamos conseguir aproximar-nos ainda mais, porque este Núcleo é muito dinâmico, trabalha muito para 
que tudo funcione na perfeição, e por isso é uma satisfação estar aqui, até porque temos presentes treinadores 
emblemáticos que fazem parte da história do desporto do nosso distrito e do país”.  

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, salientou  o papel que tem sido 
desenvolvido pelo Núcleo ao longo destas duas décadas: “É um Núcleo com determinada vitalidade, e é sempre 
importante os treinadores terem junto de si alguém que os represente e que esteja disponível para resolver 
alguns dos seus problemas, porque temos cerca de 5200 associados dispersos por todo o país, e esta ajuda é 
sempre importante. A ANTF faz o possível para ter nos seus núcleos um parceiro perto dos treinadores e da 
própria Associação, colaborando e servindo de interlocutor em algumas situações para defender os interesses 
dos treinadores nas respetivas regiões”. 

Dr. Elísio Amorim  Carneiro, vice-presidente da FPF, enalteceu todo o trabalho que tem sido realizado pelo 
Núcleo no domínio da formação contínua dos treinadores. Para além de felicitar os seus fundadores, que foram 
homenageados,  e demais dirigentes que têm conduzido os destinos do Núcleo,  não deixou de frisar a 
importância do grande homenageado da noite, Manuel José. “É de facto uma pessoa que penso que tem um 
currículo invejável, e a nível internacional é o nome que mais títulos conquistou. As referências que tenho dele 
são ótimas, e desejo-lhe todas as felicidades, porque precisa muito do futebol e das pessoas envolvidas”, e o 
futebol também deve ser justo para quem tanto o serviu e a ele se dedicou com paixão. 

Dr. Paulo Cavaleiro, vice-presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, na sua breve intervenção, 
para além das palavras de cortesia alusivas às comemorações do 20.º aniversário do Núcleo, realçou a relação 
de proximidade que a autarquia tem com o NTFDA, lembrando que é nessa particularidade que a Câmara 
Municipal acabou por ceder, há vários anos, o espaço onde funciona a atual sede da instituição. “Por ter passado 
pela experiência desportiva enquanto jogador e treinador de futebol, que compreendo, mais do que ninguém, as 
necessidades prioritárias da classe dentro da política desportiva do país”. Aproveitou para anunciar que a 
Autarquia vai celebrar contratos programas com associações que reúnam os preceitos  legais para efeito, 
estando em fase de conclusão o documento que estabelece os termos de cooperação do NTFDA com a 



autarquia, que contempla a verba a atribuir-lhe para o ajudar a continuar a desenvolver o seu notável trabalho 
em prol da classe e do desenvolvimento da modalidade.   

Engenheiro António Cardoso, presidente da Assembleia Geral do Núcleo de Treinadores de Aveiro, referiu 
essencialmente a importância da data comemorativa em questão: “a comemoração do 20º aniversário é uma data 
muito marcante para o Núcleo. Só nos últimos dois mandatos, acompanha de perto a atividade do Núcleo, como  
presidente da Assembleia Geral, sentindo-se muito honrado e orgulhoso pelo cargo que desempenha.  Mas, 
todos os anos do seu rico historial merecem uma festa deste nível, porque é um Núcleo que sempre apoiou os 
treinadores de futebol e futsal e valorizou e premiou os seus êxitos”. Finalmente, felicitou os Homenageados da 
noite em reconhecimento pelos seus notáveis feitos e desejou a todos os presentes um bom regresso a suas 
casas.   

 

 

 

 

 
 

Manuel Sousa (Pres. Núcleo) entrega lembrança ao orador convidado, Prof. Henrique  Calisto 

 

 

 

 

 

 

Eng.º António Cardoso (Presidente A. Geral Núcleo)  V. Presidente da Câmara M. S. João 
Madeira, Dr. Paulo Cavaleiro, V. Presiden da FPF, Dr. Elísio Carneiro, entregam Quadro de 

Homenagem ao “mister” Manuel José 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

José Pereira  (Presidente da ANTF) entrega medalha ao Fundador e 1.º Presidente do Núcleo,  
Américo Fontes Teixeira 



 

 

 

 
 
 
 

 
Manuel Sousa  (Presidente Núcleo) Entrega lembrança alusiva ao  

V. Presidente da Câmara M. S. João da Madeira, Dr. Paulo Cavaleiro 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eng.º António Cardoso  (Pres. A. Geral NTFDA) e Manuel Sousa (Pres. Direção NTFDA)  
Presidem à cerimónia dos Parabéns ao Núcleo e à partida do bolo do 20.º aniversário. 

 

 

 

 

 

 

 


