SEMINÁRIO "Dos Princípios e Fatores ao Modelo de Jogo e Gestão do Treino”
3 de Junho de 2017 - 14,00 às 19,00 h – Auditório dos Paços da Cultura, S. João da Madeira.

Participaram no Seminário 115 treinadores e outros agentes desportivos de
vários distritos: Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viseu. No final, todos se
congratularam pelo brilhantismo das preleções dos reputados e consagrados
técnicos: Rui Quinta (ex-Vizela), Manuel Machado (Moreirense) e Pedro
Martins (Vitória Guimarães), bem como pela boa organização e sucesso
atingido pelo evento, reclamando a organização de novas ações para outras
regiões. Entre os 105 treinadores participantes dos vários
pontos do país: Carlos Secretário (ex-Lusitanos SaintMaur), Flávio Neves (A.D. Sanjoanense), Paulo Correia
(Tondela), José Amadeu Rocha (Esmoriz), Manuel António (F. C. Pedroso), Carlos
Manuel Ferreira (S. C. Espinho), Augusto Semedo (Beira Mar), Miguel Oliveira (S.
C. Bustelo), Álvaro Costa (Cádima), Tiago Pedroso (Febres), Amílcar Figueiredo
(Alba), Carmindo Dias (O. Bairo), José Alberto Almeida (Carqueijo), Rui Neves
(Leça), Sérgio Oliveira (Cortegaça), Rui Xavier (Tondela), Adolfo Teixeira (exFiães), Prof. Pedro Nery (Presidente Núcleo Treinadores Porto), José Manuel Julião,
Américo Teixeira, José Borges, Augusto Costa, entre outros.
PROGRAMA
14H15 – Sessão de Abertura - Prof. Manuel Sousa, Presidente da Direção do Núcleo
- Prof. Rui Quinta, V. Presidente da ANTF
14H25 – Modelo de jogo de Futebol – Rui Quinta (ex-Treinador Vizela, Formad. Cursos FPF/UEFA)
15h50 – 16h00 – Pausa para café
16H00 – Princípios e Fatores do Jogo de Futebol – Prof. Manuel Machado (Tr.Moreirense, Formador Cursos FPF/UEFA).
17H25 – Gestão e Planeamento do Treino – Pedro Martins (Tr.V. Guimaraães, Formador Cursos FPF/UEFA).
19H00 – Encerramento - Dr. Paulo Cavaleiro, Vice-Presidente da Câmara M. S. João Madeira.

Intervenções:
- Presidente Núcleo, Manuel Sousa - Começou por saudar todos
os presentes, agradeceu a presença das Entidades e o apoio dado á
organização do evento, e manifestou a esperança que a ação
atingisse os objetivos propostos e os formandos no final saissem
mais enriquecidos e mais aptos a desenvolver a sua atividade
profissional ao serviço do futebol. Lembrou que, os treinadores
portugueses estão na moda e, em particular, os aveirenses também.
Aproveitou para felicitar e parabenizar os treinadores aveirenses
que se distinguiram ao longo da época, designadamente Pedro Martins (V. Guimarães), Luís Castro (Rio
Ave), Nuno Manta (Feirense), Carlos Secretário (Lusitanos Saint-Maur),
Paulo Correia (Tondela), Nuno Costa (Moreirense), Pedro Miguel
(Oliveirense), Carlos Manuel (S. C. Espinho), entre muitos outros que
seria fastidioso enumerar.
- Rui Quinta (V.P. ANTF), Em nome da ANTF agradeceu o convite,
congratulou-se pela realização de mais uma ação de grande importância
e significado para a Classe e felicitou o Núcleo de Aveiro pela sua
dinâmica e obra feita ao serviço dos Treinadores, sendo um verdadeiro exemplo a seguir. Manifestou
ainda disponibilidade da ANTF para apoiar e colaborar noutras ações a levar a efeito no futuro.
- Dr. Paulo Cavaleiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de S. João da
Madeira. - Enalteceu a importância destas acções para os treinadores
atualizar e enriquecer os seus conhecimentos para melhor desempenhar a
sua função. Seguidamente, referiu que era importante reconhecer e
valorizar o importante papel que os treinadores desempenham ao serviço do
futebol e da formação integral das crianças e dos jovens. Por último,
felicitou o Núcleo pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver em

prol da Classe e do desenvolvimento da modalidade, manifestando disponibilidade da Autarquia para
continuar a apoiar o Núcleo, estando previsto para breve a celebração de um protocolo de cooperação.
- Nota Final: A sua relevância e atualidade dos temas em debate
“prendeu” a atenção dos participantes às brilhantes intervenções dos
reputados prelectores, que procuraram estabelecer a sempre desejada
interatividade com a plateia. No final, todos se congratularam pelo
brilhantismo das preleções dos reputados e consagrados técnicos, aos
quais foram tecidos rasgados elogios. Foi ainda salientado o elevado
nível e qualidade da ação, tendo sido reivindicado a realização de
outras idênticas para outras regiões.
A Direção

