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de Formação
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pavilhão “os marialvas”

preletores

jota cuspinera

david cárdenas

gilda correia

filipe neto

david pacheco

O “Clinic Internacional de Formação 2019 “Cidade de Cantanhede”, 
enquadra-se no âmbito das ações de formação do Plano Nacional 
de Formação dos treinadores de basquetebol da FPB/ENB - forma-
ção continua e formação curricular.
Para os formandos candidatos a treinador de basquetebol de 
grau I e grau II, é o culminar da última etapa de formação. Para os 
outros treinadores é uma ação de reciclagem de conhecimentos e 
partilha de experiências.
O Clinic Internacional Formação destina-se principalmente aos 
treinadores que orientam equipas de formação (escalões etários 
do mini aos sub 19) e tem um objetivo principal – partilhar experi-
ências, promover boas práticas, apresentar processos orienta-
dos para a  formação de jogadores de basquetebol e atualizar os 
treinadores.
O perfil dos treinadores/formadores convidados, enquadram-se 
no objetivo desta ação: especialistas de diversas áreas capazes de 
abranger todo o espaço técnico-tático-físico e psicológico.
Jota Cuspinera um especialista na formação de jogadores, 
seleções de jovens e formador dos cursos de treinador FEB; 
David Cárdenas, um treinador referenciado da escola de basque-
tebol espanhola, especialista e com estudos científicos na área do 
treino de jovens;
Gilda Correia, treinadora jovem mas com uma vasta experiência na 
formação de jovens jogadoras;
Na sequência dos anos anteriores, insistimos numa área especifi-
ca - preparação física em basquetebol – com dois formadores 
especialistas, Filipe Neto e David Pacheco, que abordarão uma 
temática decisiva no desenvolvimento e crescimento do jogador, a 
força.  
Uma novidade, apresentaremos um livro de basquetebol destinado 
a jovens treinadores e professores que ensinam o jogo do basque-
tebol. Este livro da autoria de António Paulo Ferreira, apresenta-
-nos uma metodologia do ensino do jogo, um trabalho metódico de 
um treinador e professor que se dedica em exclusividade ao 
basquetebol, na Universidade, no clube e nas seleções. O apresen-
tador será um treinador referência nacional do basquetebol: o 
Professor Herminio Barreto.
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INSCRIÇÃO
CLINIC
CUSTO DA INSCRIÇÃO

35€ - ATÉ 11 DE JUNHO (INCLUI T-SHIRT, FILME DO CLINIC E PASTA) 

25€ - ATÉ 11 DE JUNHO (SÓCIOS ANTB 2019) 

40€ - entre 11 e 27 junho

60€ - dias 28 e 29 junho

limitado a 450 inscrições

15€ - até 11 de junho*

(selecionadores regionais 18/19)

10€ - até 11 de junho*

(tutores e estagiários 18/19)

*APENAS INCLUI T-SHIRT E PASTA

11€ - almoço e jantar, 29 junho

6€ - refeição individual

5€ - alojamento na escola (por noite)

15€ - extra vídeo (pack formato dvd)

5€ - extra vídeo (pack download)

extras

inscrição em fpb.pt

pagamento após preenchimento do

formulário online NA PLATAFORMA DA 

PROZIS (ACEDER ATRAVÉS DE FPB.PT)

*após validação fpb/enb



programa CLINIC
sábado
8h15 | 9h15 - Receção e abertura

9h15 |10h30 - jota cuspinera

fazer bem o fácil

como chave para o sucesso

10h45 |11h50 - filipe neto

e david pacheco

12h05 |13h20 - david cárdenas

metodologia de ensino/

jogo sem bola

13h30 |15h15 - almoço

15h45 |16h30 - auditório municipal

apres. livro “ensinar e

16h45 |18h00 - david cárdenas

cenários de aprendizagem

18h10 |19h25 - jota cuspinera

o detalhe defensivo

como fator de êxito

domingo
9h15 | 10h30 - david cárdenas

contrução do jogo coletivo

no processo formativo

10h40 | 11h55 - gilda correia
tomada de decisões

em situações de vantagem

ofensiva

12h05 | 12h25 - prémio carreira

12h25 | 13h40 - jota cuspinera

ocupação de espaços

no ataque

14h - encerramento

preletores

treinador liga acb

formador feb

ex selecionador nacional feb

treinador n.s. rio maior,

sporting cp e sl benfica

mestrado em treino desportivo

formador feb

treinador formação granada

formador e professor

universidade granada

treinadora fpb/enb grau iii

treinadora sub19 crcq lombos

selecionadora regional

licença c uefa - treinador

mestrado em exercíco e saúde

de lisboa - sub16 f. (2015-2018)

desenvolvimento da força

no jovem atleta no

contexto benfica

aprender o jogo” por

prof. herminio barreto

para desenvolvimento

da criatividade

treinador adj. sporting cp,

cova da piedade, olympiacos

fuenlabrada

david cárdenas

jota cuspinera

gilda correia

filipe neto

CAPA DO LIVRO “ENSINAR E APRENDER O JOGO”

AUTOR: ANTÓNIO PAULO FERREIRA david pacheco


