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Curso de Treinadores de Grau 3 - 2017 em Santo Tirso: Reabertura de Inscrições

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

08-07-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=164772e

A Federação de Andebol de Portugal vem por este meio anunciar que o Curso de Treinadores de Grau
3 irá iniciar no dia 1 de Setembro de 2017, em Santo Tirso.
O Curso de Treinadores de Grau 3 - 2017 é organizado pela Federação de Andebol de Portugal, em
parceria com o Ginásio Clube de Santo Tirso e conta com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso
e com a Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento.
O modelo atual foi estreado em 2014, foi construído na base da obtenção de conhecimentos, na troca
de ideias e de experiências, na procura de novas experiências, permitindo o formando obter as
ferramentas que necessita para uma atividade que tem vindo a tornar-se cada vez mais exigente e
complexa, obtendo uma avaliação muito positiva dos formandos e dos formadores.
Após a frequência do curso de treinador de Grau III, o formando deverá ter adquirido competências
para planear o exercício e avaliar o desempenho de um coletivo de profissionais com qualificação igual
ou inferior, coordenando, supervisionando, integrando e harmonizando as diferentes tarefas
associadas ao treino e à participação comp etitiva, especialmente de praticantes de alto nível de
rendimento.
Os preletores confirmados são Paulo Sá, Pedro Leite, Marco Guimarães e Luís Santos.
CALENDARIZAÇÃO:
Fase Curricular:
. 1 de Setembro a 8 de Outubro de 2017 - Fase Presencial
. 10 de Setembro a 15 de Outubro de 2017 - Em Regime de E-Learning
A Fase Curricular do Curso de irá decorrer em 3 momentos:
. 1º - Regime de internato de 01 a 10 de Setembro - Santo Tirso
. 2º - Regime de internato de 06 a 08 de Outubro - Santo Tirso
. Regime E-Learning de 10 de Setembro a 15 de Outubro - Plataforma Moodle
A Fase de Estágio decorrerá durante uma época desportiva, tendo início imediatamente após a
publicação da avaliação da Fase Curricular do curso (20 de Outubro).
DESTINATÁRIOS
Podem candidatar-se a frequentar o Curso de Treinador de Grau 3 todas as pessoas de ambos os
sexos que, cumulativamente, preencham as seguintes condições:
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a) Detentor do TPTD de Grau 2 e possuir pelo menos dois anos de exercício profissional efetivo da
função de Treinador de Grau 2.
b) Idade mínima 18 anos
c) 12º Ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações, ou Escolaridade mínima
obrigatória para os Treinadores com formação de grau II (ou correspondente) obtida antes de maio de
2010*.
Nas situações em que o número de inscrições exceda o máximo regularmente previsto (22 formandos)
a seleção dos candidatos satisfará os seguintes pontos:
1. Análise do Currículo Desportivo na Modalidade
2. Estar integrado num clube filiado na Federação de Andebol
3. Data de formalização da inscrição.
INSCRIÇÕES
. A Fase das Inscrições termina a 27 de Julho
. As inscrições são obrigatoriamente efetuadas on-line, via Portal da Federação, AQUI
. É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar
o respetivo email.
. As inscrições só serão válidas após a receção do comprovativo de pagamento da taxa de inscrição.
. Após estar tudo confirmado (pagamento, comprovativo de pagamento identificado, comprovativo de
estudante se o caso), receberá um email a informar que a sua inscrição foi confirmada.
. O curso só funcionará com um número mínimo de 15 candidaturas e máximo de 22 candidaturas.
TAXA DE INSCRIÇÃO
. REGIME SEM ESTADIA COM ALMOÇO E JANTAR - TAXA DE 475EUR
. REGIME TUDO INCLUÍDO - TAXA DE 575EUR
*INSCRIÇÃO É CONSIDERADA VÁLIDA, SÓ APÓS O PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO.
A taxa de inscrição inclui:
. Taxa de candidatura
. Taxa de inscrição.
. Alimentação (almoço e jantar)
. Manual da Componente de Formação Específica.
. Custos inerentes ao estágio.
. Seguro
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. Diploma e Certificado de Habilitações.
A TAXA DE INSCRIÇÃO EM REGIME TUDO INCLUÍDO INCLUI - ESTADIA EM QUARTO QUÁDRUPLO,
REGIME DE PEQUENO-ALMOÇO.
PAGAMENTO
O pagamento da taxa de inscrição tem de ser realizado na totalidade ou nas seguintes parcelas:
1. No ato da inscrição - 200 EUR
2. 20 de Agosto - 150 EUR (imediatamente antes do 1º Bloco)*
3. 15 de Setembro- 125 EUR (imediatamente antes do 3º Bloco)*
4. 20 de Outubro - 100 EUR (imediatamente antes do inicio do Estágio)**
O pagamento deve ser efetuado através de Transferência Bancária:
IBAN PT 50 0010 0000 2568922000129, BPI. (Atenção: só se confirmará a inscrição com a receção do
comprovativo de pagamento com a identificação do Nome e NIF para o seguinte email Este endereço
de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar..).
*O NÃO CUMPRIMENTO DO PAGAME NTO NAS DATAS ESTIPULADAS, LEVARÁ À IMPOSSIBILIDADE DE
CONTINUIDADE NA FREQUÊNCIA DO CURSO.
** NA OPÇÃO EM REGIME SEM ESTADIA NÃO HÁ LUGAR AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO.
Publicado em sexta, 7 de julho de 2017
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mais Andebol
O BENFICA. O pivot Valter Soares vai
ser emprestado pelo Benfica ao
Belenenses, em 2017/2018. O jovem
sagrou-se campeão nacional de
sub-20 na ultima temporada.
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Sérvio reforça opções do ISMAI
9 Lateral-direito Uros Milutinovic, 22 anos, jogava no Obilic do
seu país natal
O lateral-direito sérvio Uros Milutinovic é o novo reforço do ISMAI,
que será orientado por Rui Silva. O
jogador de 22 anos — completa 23 a
17 de agosto — jogava no Obilic da
Sérvia, tem 1,94 m e 98 kg. Os maiatos tinham já garantido as contratações do guarda-redes Ricardo Castro, do extremo-direito André

Azevedo (ex -Arsenal Devesa) e do
pivot Carlos Santos (ex-Avanca), assim como a continuidade de Manuel
Borges, Diogo Coelho, Ilago Heber,
António Ventura, António Almeida,
Francisco Fontes e Pedro Vieira.
Quem também reforça os maiatos é
o lateral-esquerdo Santiago Mosquem, colombiano de 1,93 m e 88 kg
que jogava no Rabotnik, na Macedónia. Tem 20 anos e jogou com o extremo-esquerdo luso Sérgio Barros
na equipa macedónia.
H. C.
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SPORTING

Canela vai continuar
Treinador guiou leões ao título nacional e à Challenge o Supertaça é o
primeiro objetivo, seguindo-se entrada nos grupos da Champions
por
HUGO COSTA
UGO CANELA vai continuar como treinador do
Sporting na próxima temporada, depois de ter guiado os leões ao título nacional e à conquista da Taça Challenge.
Uma época quase perfeita, não fosse a derrota na final da Taça de Portugal, no prolongamento, perante
o ABC. Canela foi a primeira escolha dos responsáveis do Sporting
para continuar ao leme da equipa.
Questões profissionais fin'ram-no
recusar a abordagem do clube numa
fase inicial, mas A BOLA sabe que
tanto ele como o técnico-adjunto
Luís Cruz estão a ultimar as questões relacionadas com a escola para
poderem dedicar-se ao andebol.
O treinador vai, assim, manter-se no cargo que assumiu em fevereiro, após a saída do espanhol Zupo Equisoain, somando 10 vitórias,
dois empates e apenas uma derrota nos 13 jogos para o Andebol 1,
além de dois sucessos e uni desaire para a Taça de Portugal e ainda
seis triunfos na Taça Challenge. No
total, 18 vitórias, dois empates e
duas derrotas: é este o registo do
treinador que levou os leões a festejarem o título do Andebol 1, algo
que a equipa não conseguia desde
2000/01 — pelo meio, conquistou
duas Divisões de Elite.
A Supertaça, a 27 de agosto, em
Mêda, diante do ABC, será o pri-

H

meiro objetivo de técnico e jogadores, a que se segue o torneio de
qualificação para a fase de grupos
da Liga dos Campeões, no fim de
semana seguinte, na Áustria. A
meia-final será ante os finlandeses do Cocks e, caso ganhem, defrontarão na final, a 3 de setembro, os austríacos do Hard ou os
eslovacos do Tatran Presov. Recorde-se que apenas o vencedor
deste torneio tem entrada na

Champions, para o grupo D, no
qual estão já Metalurg (Macedónia), Motor (Ucrânia), Montpellier
(França), Besiktas (Turquia) e
Chekhovskie Medvedi (Rússia).
O Sporting já garantiu o regresso do extremo-esquerdo brasileiro
Filipe Borges e pretende o pivot Tiago Rocha e o lateral-esquerdo cubano Pedro Veitia. De saída estão
João Paulo Pinto (Madeira SAD),
Marco Oneto e Igor Zabic.
RUI RAIMUNDO/ASF

Hugo Canela 'pegou' na equipa em fevereiro, após salda de Equisoaln, e festejou o título
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NORMA
RENOVA NO MADEIRA
Bruno Moreira vai continuar
a jogar no Madeira SAD,
tendo renovado com o
conjunto comandado por
Paulo Fidalgo por mais uma
temporada. "Sempre fui
muito fiel e agradecido a
quem me trata bem",
justificou o pivô num post no
Facebook. "Irei ter a honra de
defender as cores da Madeira
mais um ano", disse o exjogador do Sporting, de 32
anos. —ius.

GOLOS

•

Na temporada passada, a
primeira ao serviço do
Madeira SAD, Bruno
Moreira marcou 105 golos,
o que, em150 remates,
corresponde a uma eficácia
de 7096
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