
鄒北記足球隊記者會秩序 

 

日期：2017年 1月 10日 

時間：下午六點半 

地點：Grande Lab 

 

司儀宣佈記者招待會開始 

1.主席 鄒俊佳致辭 

2.球隊總監 許永灝致辭 

3.主教練 梁桂生致辭 

4.GRANDE LAB 董事總經理  龔泳騏致辭 

5.提問時間 

6.練習球衣展示 

7.大合照 

 

 

 

 

 



鄒北記足球隊記者招待會致辭 

--鄒俊佳主席                                            

2017/01/10 

各位傳媒界的朋友： 

首先代表球會在此，感謝大家出席今次的記者招待會。 

鄒北記足球隊成立至今已有九年，今年已是在甲組的第五個年頭，歷年來得到一

班教練和球員的支持，球隊一貫宗旨在維持競爭力之餘，同時亦給予本地華人球員充

足機會提升實力，球隊過往邀請外援球員的目的，除了他們出色的球技外，亦希望憑

藉他們的經驗，協助提升本地球員的球技，長遠有助提升澳門足球水平，為了進一步

培訓年青球員，來季將會成立青年軍參加足總舉辦的比賽，另外更加設立訓練，培訓 3

歲或以上的小朋友，提升他們對足球的興趣，為此我們亦成立了一所足球訓練中心，

詳情將由 Grande Lab 董事總經理龔泳騏稍後為大家介紹 另外球隊今年在教練方面亦

有變動，上年主教練許永灝擢升為球隊總監，甲組隊主教練為梁桂生，助理教練有郭

兆天和 Manuel Cunha(官文豪) 

 

--許永灝 球隊總監 

今季起會擔任球隊總監一職，希望將球會過去幾年的比賽風格及理念進一步鞏

固，因為未來球會的方向會逐步建立梯隊，今年的目標是先成立青年軍，希望年青球

員透過訓練能慢慢成材，最後能夠有實力躋身甲組，接軌到一隊上。 

長遠計劃由足球訓練中心起，擴大年青球員的參與人數，進而慢慢角逐足總的各

組別的青少年聯賽，條件成熟後，再嘗試多向發展，或者與鄰近地區的球隊進行友誼

賽，讓年青球員有更多的吸收比賽經驗的機會。 

 

--梁桂生 主教練 

今年我們 10月份已經開操 平均一星期維持 3-4課操練 因今季有 5-6名新球員加

入，提早開操有助他們儘快融入球隊 期間因不少的球員都要兼顧其他的訓練，而影響

在球隊練習的出席率，為遷就球員的各項賽事，會方甚至乎取消了季前集訓，因此球

隊在狀態方面仍未逹到預期並有待改善，幸好傷兵問題未算嚴重，現只有中場董文威

一位傷兵，但無論如何會儘力在開季頭兩場取得勝利，增強球隊信心。 

 

--龔泳騏 GRANDE LAB董事總經理 

 上季引入日本著名牌子 Dalponte 提供予鄒北記足球隊；Dalponte更提供了服裝

贊助予鄒北記兩位球員 Bruno（費基里度） and Diego（迪亞高）。上年更安排了 CPK

的兩名職球員與日本足球隊交流。 

 

之前與 CPK球會成立了 CPK 足球訓練中心，透過這個平台希望能提高小朋友對足

球運動的興趣並為球隊培訓小將，期望未來能與政府合作共同推廣青少年足球。 



Conferência de imprensa do CPK Football Team  

 

Data: 10 de janeiro de 2017 

Hora: 18:30 

Localização: Lab Grande 

 

Programa 

 

1. Discurso proferido pelo Presidente (Sr. Stephen Chow) 

2. Discurso proferido pelo Diretor Técnico (Sr. Inácio Hui) 

3. Discurso proferido pelo Treinador (Sr. San Ma) 

4. Discurso proferido pelo Diretor da GRANDE LAB (Sr. Domingos Kong) 

5. Período de Perguntas e Respostas 

6. Apresentação do uniforme para a temporada 

7. Foto do Grupo 

 

  



- Discurso do Sr. Stephen Chow - Presidente do CPK Football Team 

 

Caros convidados, amigos, e colaboradores,  

 

Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta conferência 

de imprensa do CPK Football Team. 

 

O time de futebol do CPK foi criado há nove anos, sendo este o quinto ano 

participando na Liga de Elite da Associação de Futebol de Macau. Ao longo desses 

anos, tanto a comissão técnica quanto os atletas, sempre trabalharam muito para que 

a meta de ser um time altamente competitivo fosse alcançada, além de poder dar os 

jogadores locais amplas oportunidades para que eles melhorem suas habilidades 

atuais, desenvolvam as suas potencialidades e ganhem experiência. E que tudo isso, 

também contribua para o desenvolvimento do futebol em Macau.    

 

Mais que isso, a fim de promover a formação de jovens jogadores, planeja-se a 

criação de times nas categorias mais jovens para participar nas competições 

organizadas pela Associação de futebol. Além disso, para aumentar o interesse pelo 

futebol, vamos aumentar as oportunidades de treinamento e formação para crianças 

a partir de 3 anos. Para isso, nós também montamos um centro de treinamento de 

futebol. A seguir o Diretor da Grande Lab Sr. Domingos Kong dará mais detalhes sobre 

o centro de treinamento. Na comissão técnica tivemos algumas mudanças, sendo o 

Sr. Inácio Hui promovido a diretor técnico, o Sr. San Ma será o treinador principal, e o 

Sr. Kenneth Kwok e Sr. Manuel Cunha como treinadores adjuntos. 

 

  



- Discurso do Sr. Inácio Hui, Diretor Técnico de Futebol 

 

Nesta temporada minha função será de Diretor Técnico, e espero que possamos 

manter o estilo de jogo dos últimos anos e consolidar ainda mais o padrão adotado na 

formação da equipe. Temos como meta, formar jogadores gradualmente para que no 

futuro eles possam integrar a equipe principal. Este plano de longo prazo passa pelo 

centro de treinamento de futebol, desde a expansão do número de jovens jogadores 

para participar, e então lentamente competindo nas várias categorias jovens das 

competições organizadas pela MFA, e com amistosos contra equipe vizinhas, de 

modo a dar aos jovens jogadores mais oportunidades para absorver experiência de 

jogo. Um caminho longo a ser percorrido. 

 

  



- Discurso do Sr. San Ma - Treinador Principal  

O CPK iniciou os treinamentos para esta temporada em Outubro, com média de 3-4 

treinos por semana. Decidimos começar cedo, pois temos 5-6 novos jogadores e seria 

importante a mais rápida integração com os jogadores do elenco. Infelizmente não 

tivemos o elenco completo desde o inicio, inclusive tivemos que cancelar algumas 

atividades da pré-temporada, devido aos vários compromissos de nossas atletas em 

outras competições ou eventos esportivos. O nivel atual do time está abaixo das 

expectativas e temos muito o que melhorar. Felizmente, temos apenas uma baixa no 

departamento médico, o médio Dongwen Wei, mas esperamos começar com vitórias 

e dar mais confiança para a equipe. 

 

  



- Discurso do Sr. Domingos Kong – Diretor da GRANDE LAB  

Nós apresentamos a famosa marca japonesa Dalponte para o CPK, que usou o 

material na temporada passada. Vale ressaltar que a Dalponte patrocina dois 

jogadores do CPK, Bruno Figueiredo e Diego Patriota. E no ano passado, 

colaboramos no intercambio entre membros da comissão técnica do CPK com uma 

equipe do futebol japonês. 

 

Mais que fornecimento de material para o CPK,  com a criação do Centro de 

Treinamento de Futebol do CPK, esperamos aumentar o interesse das crianças no 

futebol e no treinamento de equipe adolescente, e com a futura cooperação com o 

Governo, colaborar na promoção do futebol nas categorias jovens no território. 
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