
O Ricardo, mestre em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário pela Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), concluiu os estudos na mesma academia em Licenciatura de 

Educação Física onde nutriu uma paixão pela pedagogia, um marco no seu percurso académico 

com o contacto com o pedagogo de referência internacional João Batista Freire, em Florianópolis, 

Brasil, onde realizou um ano curricular, tendo-se inscrito às cadeiras todas que lecionava na UDESC 

(Universidade do Estado de Santa Catarina) e onde viu crescer o projecto Oficinas do Jogo-Ensino, 

pesquisa e extensão. Com o Mestre obteve as referências para entrar em contacto com Manuel 

Sérgio (FMH) e Jorge Olímpio Bento (FCDEF). O seu trajecto como Especialista em performance 

assumiu contornos robustos quando concluiu a Pósgraduação em Treino Personalizado pela 

Faculdade de Desporto da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em parceria com 

a Manz, a especialização em performance Exos, a presença no Mentorship 1 Exos, concluído o RTC 

Method Nivel 1 (Análise e tratamento biomecânico neuromuscular na corrida e marcha).

O inicio de uma jornada para a excelência em movimento humano e no domínio do rendimento 

desportivo foi marcada por a oportunidade de adquirir ferramentas e obter formação internacional 

nomeadamente:

Performance Specialist pela EXOS, EUA.

Performance Mentorship Phase 1 pela EXOS, EUA.

Aplicações Funcionais para Força e Potência, Pela Elite Training, Brasil.

Programação e Ensino de Treino de Força Baseado em Velocidade - (VBT), pela Elite Training e em 

parceria com Dr. Dan Baker.

Primal Movement Chains Specialist Certification pela Stop Chasing Pain (Dr Perry Nickelston), EUA.

Functional Movement Screen Certified (Nível Básico e Avançado) pelo Functional Movement 

Systems, EUA.

Selective Functional Movement Assessment (Nível 1) pelo Functional Movement Systems, EUA.

RTC Method Nivel 1 (Análise e tratamento biomecânico neuromuscular na corrida e marcha), 

Espanha.

Lower and Upper Body Mobility, pela FunctionalLab.

TRX Group Suspensiom Training Course (L1).

Foram estabelecidos contactos e experiências inesquecíveis com nomes do panorama internacional 

como Perry Nichelston (Primal Movement Chains/ Movement Beyond Mobility), o treinador de elite 

Dan Baker (Treino Baseado em Velocidade (TBV), Luigi Marino (Elite Training), Mike Fitch ( Animal 

Flow), Chuck Wolf (Human Motion).

CURIOSIDADES SOBRE O RICARDO:

Prelector no “2.º Congresso da Sociedade Científica da Pedagogia do Desporto e 3.º Congresso “A 

Escola, hoje!” , realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em 2012, onde apresentou 

o tema “O Ensino da Educação Física. Um mito, entre a Lei e a Práxis”, do qual surgiu um artigo, 

presente no “Livro de resumos e artigos” do 2.º Congresso da Sociedade Científica da Pedagogia do 

Desporto e 3.º Congresso “A Escola, hoje!”.

O Instituto Superior da Maia endereçou-lhe um convite onde foi Prelector convidado no “I Congresso 

Internacional de Educação Física: o ensino da Educação física nos ensinos básico e secundário. 

Educação e formação - tendências atuais!”, realizado no Instituto superior da Maia em 2012, com o 

tema “O Ensino da Educação Física. Um mito, entre a Lei e a Práxis”.

Jogador de futebol com passagem em clubes como o Sporting Clube de Braga e o Académico de 

Viseu.

Ja surfou ondas de nível mundial e do circuito World Surf League, Supertubus (Peniche-Portugal), 

Uluwatu (Bali-Indonesia), Maui (Lombok- Indonesia), Boilers ( Marrocos), Joaquima (Brasil), Pichilemu, 

(Chile).

Em 2013 Lança o seu projeto de reabilitação e inserção social em parceria com a CPCJ de Famalicão, 

chamado Quinta do Sobreiral, uma quinta pedagógica que tinha o cavalo, o movimento e o lúdico, 

como instrumentos integrativos e de desenvolvimento pessoal, que consistia em reabilitar e inserir 

jovens em risco tornando-se um elo entre a escola, os tutores e um ambiente integrativo de 

transformação pessoal , com intuito de modelar a excelência humana (mudar o estilo de vida).

Tem no currículo passagens por o Ginásio Status, Ginásio Gapafit, Clínica do Coreto!

Foi convidado para escrever colunas mensais na revista Link e no Jornal online Dsport.

CURRICULUM VITAE
Ricardo Silvestre
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