
CONFERENCIA -> PAINEL DE LUXO PARA DEBATE NO DIA 7 DE ABRIL

Quatro mundialistas
vão "falar de fútebor
LUÍS MILHANO

"

¦ Os selecionadores Paulo Bento, de

Portugal, Luiz Felipe Scolari, do Bra-

sil, Carlos Queiroz, do Irão, e Fer-
nando Santos, da Grécia, vão estar

juntos no dia 7 de abril, na conferên-
cia "Falar de Futebol", que será rea-
lizada em Lisboa e tem Record como
um dos parceiros oficiais.

O tema principal será, naturalmen-

te, o Mundial'2ol4, e as expectati-
vas de cada um dos técnicos para a
fase final, mas também serão abor-
dadas outras questões, como o papel
da formação na competitividade do
futebol ou o posicionamento das

marcas na indústria do futebol.
Luiz Felipe Scolari falará do de-

sempenho da seleção brasileira e o

impacto que se espera que tenha no
país organizador do Mundial, Já

Paulo Bento, Carlos Queiroz e Fer-
nando Santos compõem o painel
"Mundial a Falar Português", sendo

esse o principal assunto a debater.
A sessão de encerramento da con-
ferência, promovida pela Player
Eight, liderada por Pedro Barbosa,

ex-jogador do Sporting e da Seleção

Nacional, ficará a cargo do presi-
dente da Federação Portuguesa de

Futebol, Fernando Gomes.

Formação. No primeiro painel do dia,

que contará com os contributos de
Carlos Bruno, coordenador de Treino
Físico da Academia do Sporting, João
Tralhão e Nuno Rocha "Capucho",
técnicos, respétivamente, dos juniores
do Benfica e FC Porto, será discutido

o papel da formação.

Em termos mais específicos, a im-
portância da formação e das equipas
B no processo evolutivo dos jovens
jogadores será o mote para as inter-

venções de Pedro Mil-Homens, pro-
fessor da Faculdade de Motricidade
Humana, Rui Jorge, selecionador na-
cional de sub-2 1 , e Abel Ferreira,

treinador da equipa B do Sporting.
No painel seguinte, José Coucei-

ro, treinador do V. Setúbal, Marco
Silva, do Estoril, e Rui Vitória, do
V. Guimarães, darão a sua perspe-
tiva sobre o nível de competitivida-
de do futebol nacional.

Marcas. A análise ao posicionamen-
to das marcas na indústria do fute-
bol terá como convidados Miguel
Bento, diretor comercial e de marke-

ting do Benfica, Miguel Osório, ad-
ministrador de marketing da Sonae

MC, e Paulo Padrão, diretor coorde-
nador do departamento de comuni-

cação do BES. * com Lusa

Paulo Bento, Scolari,
Carlos Queiroz

e Fernando Santos
abordam Brasil'2ol4


