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Ponte de Lima recebe Congresso Internacional de Desporto 

Pavilhão de Feiras e Exposições – 15 a 20 de outubro 
 

 

Com um painel de convidados a nível internacional, Ponte de Lima recebe durante a próxima 

semana os seguintes especialistas da área: 
 

MLADEN JOVANOVIC - Sérvia 

• Co-fundador do site www.complimentarytraining.com 

• Criador do App AthleteSR, para gerenciamento, planejamento e analise no treinamento de 

equipes. 

• Trabalhou com o Port Adelaide Football (liga AFL, Australia) como preparador físico e 

analista de dados 

• 2 anos como Chefe de Preparação Física do Hammarby FC, 1° divisão da liga sueca de 
futebol. 

• Atualmente ele está terminando seu PhD sobre Treinamento Baseado em Velocidade e 

continuamente desenvolvendo novas ferramentas para treinadores, como o AthleteSR 

DAN BAKER, PHD - Austrália 

• Chefe de Preparação físico por 19 anos de uma das equipes mais fortes do Rugby 

mundial, o Brisbane Broncos 

• Presidente da Associação Australiana de Força e Condicionamento desde 2004  

• PhD em análise e desenvolvimento de força e potência. 

• Com mais de 80 estudos científicos publicados internacionalmente, Dan é uma referência 

mundial quando o assunto é força e potência. 

MIKE YOUNG, PHD - USA 

• Proprietário e Diretor  de Performance da Athletic Lab, um dos mais avançados centros de 
treinamento e pesquisa dos Estados Unidos. 

• Chefe de Preparação Física do North Carolina FC e do North Carolina Courage, equipe 

campeã da liga NWSL em 2017. 

• Seu histórico no futebol começou em 2012 como Preparador físico do Vancouver 

Whitecaps, da liga MLS.  

• Formação acadêmica em Psicologia do exercício, mestrado em gestão de performance 
física e PhD em Cinesiologia com ênfase em Biomecânica.  

• Em 2014 apresentou a palestra: A fórmula para Excelência Humana no TEDx Calgary. 
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• Já consultou para as equipes de preparação física das seleções de Rugby da Inglaterra e 
Escócia.  

BRETT BARTHOLOMEW - USA 

• Preparador físico da elite do futebol americano, como Tyrod Taylor  (Cleveland Browns) , 

Lesean Mccoy  (Bufallo Bills) e  Patrick Chung, 2 x superbowl champion (New England 

Patriots) 

• Autor do livro “Conscious Coaching”, que chegou a ser best-seller em duas categorias 

pela amazon.com: Sports coaching (#1) e Business/Money (#8),  ultrapassando o livro 

Shoe Dog, de Phill Knight, fundador de Nike. 

• O livro  chegou na lista dos 100 mais vendidos pela amazon.com no ano de 2017.  

• Formado em Cinesiologia, mestrado em Ciência da Educação  do  Exercício  com ênfase 

em comportamento motor, comunicação e foco de atenção para performance humana.  

• Diretor de Performance para preparação pré temporada de atletas da NFL pela EXOS-

USA  e Diretor de Performance para atletas do UFC, também pela EXOS – USA.  

• Já ministrou palestras em mais de 10 países e treinou atletas em mais de 50 estados 

americanos.   

MATT JORDAN, PHD - Canadá 

• Diretor de Ciências para Esportes de Neve do Canadá (Alpine Canadá) 

• Diretor de Força e Condicionamento do Instituo Canadense do Esporte. 

• PhD  em ciências médicas, sua pesquisa de doutorado teve como foco: Prevenção de 

lesões no joelho, avaliação de retorno ao esporte após ocorrência de lesão no joelho e 

adaptações neuromusculares para força e potência em atletas de elite. 

• 6 ciclos olímpicos com a elite do esporte Canadense 

• O canadense já foi ganhador do prêmio Dr. Gord Sleivert Young lnvestigator Award no 

10 º Sport lnnovation Summit em Toronto 

DAVID JOYCE - Austrália 

• Co-autor e editor dos livros “High Performance Training for Sports” e “Sports lnjury – 

Prevention and Rehabilitation (Lesão no Esporte – Prevenção e Reabilitação)”.  

• Diretor de Performance Atlética do GSW Giants (AUS) 

• Londres 2012 – Diretor de Performance para equipe olímpica da China para todos os 

esportes exceto os de atletismo.  David Joyce foi o primeiro profissional “não chinês” a 

trabalhar com o comitê olímpico da China durante uma olimpíada e também o primeiro a 

trabalhar com Team China após ter trabalhado com comitê olímpico de outro país. 

• Beijing 2008 – Diretor de Performance para equipe olímpica Inglesa para todos os 

esportes de combate e luta. 
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• Vasta experiência com a elite de diferentes esportes: 

• Futebol: Galatasaray FC e BlackBurn Rovers (EPL) 

• Rugby: Saracens FC e Hull FC (U.K) e Western Forces (Aus) 

SOPHIA NIMPHIUS, PHD - Austrália 

• Uma das maiores autoridades mundiais quando o assunto é agilidade e mudança de 

direção 

•  “Mulher do Ano 2017 em Ciências do Treinamento”, ESSA, Austrália. 

• Diretora de Performance Atlética do Western Softball Austrália, lá ela continuamente 

desenvolve pesquisas e estudos científicos, muitos já publicados internacionalmente. 

• 7+ anos como Diretora de Ciências do Esporte no “ Hurley Surfing Australia High 

Performance Centre” 

• Professora de mestrado em Treinamento Desportivo pela renomada Edith Cowan 

University (Australia) 

• Membro do comitê de educação e pesquisas da Associação Americana de Força e 

Condicionamento (NSCA), desde 2012. 

 

 

 

Ponte de Lima, 11 de outubro de 2018     

 

Município de Ponte de Lima 


