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Novo Projeto de Inovação Social:

Stars Of F
Football Club

Zuela Francisco, ex-jogador
jogador União de Leiria e CEO da Stars Of The Future, assume
a presidência do novo clube de futebol leiriense, e Konstantinos Stamelos
(atualmente na Académica Coimbra/SF) será o Diretor da Academia..
O clube irá beneficiar dos serviços de consultoria desportiva da empresa de
gestão desportiva Stars Of The Future.
O projeto é inovador por ser orientado para a gestão de personalidade e da
d
carreira, com o objetivo de potenciar os jovens entre os 4 e 19 anos para o mais
alto nível do futebol nacional e internacional.
"Todos os anos existem centenas de jogadores que terminam a formação e não
arranjam
njam colocação nas equipas sénior. Conhecemos o problema por dentro e,
por isso, procuramos a solução e criamos oportunidades para todos os
jogadores mostrarem o que valem." - são
ão as palavras do presidente Zuela
Francisco.
A restante direção e equipa técnica será constituída por médicos, pedagogos e
desportistas, portugueses e gregos do mais alto nível, como por exemplo, Nelson
Sousa (Treinador), Francisco Delgado ”Chiquinho” (Scout), Freddy (Team Manager),
Nuno Lopes (Médico), Francisco Soares (Projec
(Projectt Manager), Diogo Almeida
(Coordenador Departamento Guarda
Guarda-Redes
Redes e Treinador Profissional Guarda
Redes, atualmente no SC Braga) e João Conde (Professor Pedagogo).
O mais recente clube irá utilizar as instalações do Clube Atlético de Regueira de
Pontes que fica a 10 minutos da cidade de Leiria.
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A formação será gratuita para as primeiras 20 inscrições (acresce apenas o custo
do equipamento obrigatór
obrigatório e das formalidades, como o seguro,, etc).
etc
O início da atividade decorreu durtante a quarta semana de agosto com o
Open Day gratuito para todos os jovens - um evento de cariz sociocultural
ociocultural que
contou com a presença de várias figuras do futebol nacional e Internacional.
As inscrições encontram-se
se já abertas para todos os jovens entre os 4 e os 19 anos
e vários jovens portugueses e gregos a residir em Portugal estão já confirmados
no novo clube para a próxima temporada.
Leiria foi a cidade onde José Mourinho implantou as suas ideias e revolucionou o
futebol mundial. Foi também a cidade onde Z
Zuela
uela Francisco cresceu e começou a
jogar futebol. Agora, o Stars Of Football Club vai colocar a cidade de Leiria no
centro do mundo do futebol.

Para mais informação contactar:
Telef. +351 937035626 | E
E-mail info.starsfootballclub@gmail.com
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