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[Cumprimentos]
Caros amigos,
sejam bem-vindos!
é com enorme gosto que vos recebemos na Madalena do Pico e vos damos as
boas-vindas ao Triângulo Sport Talks, o maior evento desportivo das ilhas do
Triângulo, que espero permita uma profícua reflexão sobre esta temática tão
importante, o desporto.
Símbolo de união, o desporto é, sem dúvida, a mais universal e popular
manifestação coletiva, despertando paixões como nenhuma outra esfera da vida
social e assumindo uma enorme relevância no seio das comunidades.
Na Madalena, valorizamos o desporto! Queremos fazer mais e melhor pelos
nossos clubes, pelas nossas equipas, por todos os agentes desportivos!
Orgulhamo-nos de ter uma população cada vez mais ativa e parceiros locais
sensibilizados com a causa, como acontece com as Juntas de Freguesia, Casas do
Povo, centros sociais e escolas.
Com todos contamos para ganhar dois grandes desafios para o desporto
madalenense: o do incentivo à prática da atividade física junto da comunidade e o
incremento da qualidade e da excelência desportiva dos nossos clubes.
Acredito que a realização deste seminário dará, sem dúvida, um importante
contributo na concretização deste desígnio maior.
Ao propiciar uma permuta de ideias e experiências, este evento assume
grande relevância na criação de respostas para os novos desafios da atualidade,
permitindo melhorar a nossa intervenção e colocar o desporto no centro da
comunidade.
Contando para tal, com a participação de grandes estrelas do futebol nacional
e internacional, como o Pedro Resendes - o Pauleta - como é por todos conhecido, e
o Ricardo Monteiro - Tarantini - cuja disponibilidade de ambos quero desde já
agradecer.
Da saúde à ciência, passando pela componente motivacional e social,
quisemos promover uma reflexão holística, convidando experts na matéria, de
diferentes áreas,
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desde a psicologia, com o Dr. Paulo Paiva,
a investigação, com o Dr. Eduardo Guimarães,
os professores universitários e especialistas, Prof. Carlos Neto e Prof. José
Soares,
o Tiago Sousa, ex-atleta de alta competição e um exemplo incrível de
superação
e ainda o João Sampaio, com uma perspetiva da realidade local.
A todos vós, o meu sincero agradecimento pelo contributo que hoje
emprestam a esta causa.
Quero também deixar uma palavra de reconhecimento ao Tiago Costa. Sem o
seu empenho e dedicação este evento não teria sido possível.
Meus caros,
sem mais delongas, desejo-vos a todos um excelente seminário e aos nossos
visitantes uma ótima estadia no nosso Concelho.
A todos um bem haja!

