PROGRAMA
[VERSÃO REDUZIDA E
PROVISÓRIA]

[28 de abril]:
[Secretariado]

9h00………….

Receção e acreditação dos participantes

[Auditório 1]

10h00………….

Cerimónia de abertura

11h00………….

Momento musical

11h15

[Conservatório de música Calouste Gulbenkian de Braga]

11h15………….
12h00

Estimação da carga para um planeamento do treino eficaz e melhoria da performance de nado
[Argyris Toubekis]

12h00………….
13h00

Mesa redonda: Novas carreiras, novas identidades: a transição de carreira de nadadores Internacionais portugueses
[João Coelho, Raquel Felgueiras e Ricardo Machado] mod. por José Manuel Borges

14h30………….
15h30

[Auditório 1]

[Auditório 2]

[Auditório 3]

[Auditório 4]

Comunicações
orais livres

Comunicações
Orais livres

Comunicações
orais livres

Comunicações
orais livres

[a definir]

15h45………….
16h30

[a definir]

[a definir]

[a definir]

Sessão Paralela: Treino
Desportivo

Sessão Paralela: ensino e
segurança aquática

Sessão Paralela: Direção
técnica, gestão desportiva e
coaching

Seminário
Satélite
AIDEA: Fitness e terapia
aquática

[Auditório 1]

[Auditório 2]

[Auditório 3]

[Auditório 4]

O treino da resistência na
natação
–
uma
necessidade exacerbada?
Devidamente controlada?

Segurança na água
formação em natação

[Paulo Cunha]

e

[Arturo Abraldes]
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Os
Treinadores
Desporto e o Direito

de

[Alexandre Miguel Mestre]

Atividade
física
e
qualidade de vida em
pessoas com transtorno
do Espetro Autista (TEA)
[Hernán Ariel Villagra
Astudillo]

16h30………….
17h15

Uma reflexão de um
psiquiatra que andou e
ainda pela natação

O mal que as braçadeiras
não fazem aos bebés

[Joaquim Fidalgo Freitas]

[Pedro Sarmento]

Abordagem
das
atividades
aquáticas
durante
a
gravidez:
aspetos metodológicos
[Associação Portuguesa de
Piscinas]

[Apolonia Albarracín
Pérez]

Intervalo

17h30………….
18h15

18h15………….
19h00

[Auditório 1]

[Auditório 2]

[Auditório 3]

[Auditório 4]

David Grachat, um talento
à prova de água

Penso naquilo que ensino
ou ensino aquilo que
penso? Uma abordagem
pedagógica

A gestão de pequenos
clubes no desenvolvimento
desportivo

Um visão motivacional do
fitness aquático

[Carlos Mota]

[Ágata Aranha]

[Pedro Guedes de
Carvalho]

[Ricardo Zazo SánchezMateo]

Prevenção de lesões na
Natação – da teoria à
prática

Construção
de
uma
unidade
didática
de
adaptação
ao
meio
aquático

Mesa redonda: O dirigente
desportivo - parte da
solução e não do problema

[Nuno Pina]

[António Sampaio]

[Pedro Cruz, Fernando
Parente, António Silva]
mod. Pedro Guedes de Carvalho

[Parque de Exposições de Braga]

20h00………….

Jantar oficial do congresso e cerimónia de reconhecimento de mérito APTN

[29 de abril]:
1

9h30………….
10h15

Sessão Paralela: Treino
Desportivo - Polo-aquático

Sessão Paralela: ensino e
segurança aquática

Sessão Paralela: Direção
técnica, gestão desportiva e
coaching

Seminário
Satélite
AIDEA: Fitness e terapia
aquática

[Auditório 1]

[Piscina]

[Auditório 3]

[Piscina]

Natação
artística
–
Descomplicada e com
contributos para o ensino
da natação

IV Encontro nacional de
escolas
de
natação
certificadas FPN

Avaliação e planificação
das atividades aquáticas
em
pessoas
com
paralisia cerebral.

[Marta Martins]

[Pedro Mortágua Soares]

Periodização técnico-tática
no polo-aquático – novas
tendências e perspetivas
[Nuno Lobo]

10h15………….
11h00

Avaliação de jogadores de
polo aquático e respetivo
controlo do treino: o
projeto INEX
[Ricardo Fernandes]

Intervalo

11h15………….
12h00

Sessão Paralela: Treino
Desportivo 1

Sessão Paralela: ensino e
segurança aquática

Sessão Paralela: Direção
técnica, gestão desportiva e
coaching

[Auditório 1]

[Auditório 2]

[Auditório 3]

O treino com jovens como
determinante
na
longevidade da carreira do
atleta

Ensino da competência
aquática:
um
valor
acrescentado à educação
básica

Mesa redonda: Saltos para
a água 2.0

[José Manuel Borges]

[Jorge Campaniço]

[Nuno Cordes Aniceto;
Amílcar Teixeira, Miguel
Moreira] mod. Aldo M. Costa
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[Hernán Ariel Villagra
Astudillo]

[Auditório 1]

12h00………….
12h45

Metodologia de treino com nadadores juniores no CAR de Sant Cugat
[Luís Rodríguez Adalia]

12h45………….

Encerramento do congresso

[Auditório 1]

15h00………….

Assembleia geral da APTN
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