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Introdução 

Exigências e Objetivos do Estágio 

Apresentação do Aluno 

No âmbito do 2º Ciclo de estudos em Treino de Alto Rendimento na Faculdade de Desporto na 

Universidade do Porto e inserido na unidade curricular Metodologia do Desporto – Futebol realizei um estágio 

curricular na Dragon Force Foz, que compete como Futebol Clube da Foz, na época 2017/2018 servindo o 

presente documento como Projeto do Relatório do Estágio a realizar. 

Posto isto, inicio o meu projeto com uma breve apresentação do autor deste trabalho.  

O meu nome é Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar, tenho 24 anos (13 / 04 / 1993) e sou 

natural da cidade do Porto.  

Frequentei o 2º Ciclo em Treino de Alto Rendimento, na vertente de Futebol por diversos motivos, sendo 

que as principais razões passam por ter sido a área pela qual optei no 1º Ciclo de estudos, por ambicionar 

desenvolver conhecimentos, competências e experiência que me permitam crescer enquanto treinador fruto da 

grande paixão que nutro pela modalidade. 

O interesse no futebol surgiu devido à forma como afeta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, 

na forma como gera receita financeira de uma forma absolutamente única, mas sobretudo pela enorme 

quantidade de espetadores que têm algumas competições (exemplo: Mundial, Europeu) ou até mesmo um único 

jogo (exemplo: Final da Liga dos Campeões). 

Relativamente ao Centro de Treinos, que realizei época desportiva 2017/2018 no Futebol Clube da Foz 

desempenhei o papel de Treinador Principal, inscrito na A.F.P. como Treinador Estagiário de Grau II, na Equipa 

de Competição Sub-14, que competiu no campeonato distrital de Sub-14. 

Refira-se que já estive três épocas desportivas a exercer funções de treinador de futebol (treinador adjunto 

e treinador principal) nas escolas Dragon Force. Iniciei como treinador estagiário na Dragon Force Custóias 

onde trabalhei como treinador adjunto de uma equipa de Sub-11, e outra de Sub-12. Em seguida na época 

desportiva 2015/2016 desempenhei as funções de treinador estagiário na Dragon Force Porto (no Vitális Park) 

enquanto treinador adjunto de Sub-8, Sub-11 e de Sub-14. 
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Finalmente na época desportiva 2016/2017 estive em dois clubes: na Dragon Force Custóias como 

treinador principal de uma equipa Sub-10-A e no Custóias Futebol Clube como treinador adjunto dos, Sub-17, 

Juvenis (Juniores B). 

Neste projeto, que me foi oficializado no dia 23/08/2017, ambicionei que fosse uma época de enorme 

aprendizagem na Dragon Force Foz, enquanto treinador principal dos Sub-14, treinador adjunto dos Sub-10 e 

ainda treinador principal dos Sub-8.  

Por um lado, porque tinha a ambição de ser treinador principal pela segunda época consecutiva de uma 

equipa de futebol (época 2016/2017: Treinador Principal dos Sub-10-A da Dragon Force Custóias; época 

2017/2018: Treinador Principal dos Sub14 e dos Sub8 da Dragon Force Foz), por outro lado porque seria a 

minha primeira experiência como treinador principal de uma equipa que competisse em futebol de 11. 

Senti-me identificado com o projeto, porque estive inserido no projeto Dragon Force que já conheço, toda 

a equipa técnica dos diversos escalões (desde Sub7 a Sub19) continha treinadores com quem já trabalhei em 

épocas desportivas anteriores e com os quais me identifico na forma de estar e de pensar no futebol. E ainda, 

porque o responsável máximo, isto é, o Coordenador da Dragon Force Foz foi o treinador Pedro Sarmento, um 

treinador muito competente com o qual já trabalhei de muito perto, (tendo sido adjunto do mesmo), e com quem 

me identifico. 

Acreditava ainda que nas Reuniões Técnicas se iam abordar aspetos relacionados com o clube e o seu 

funcionamento, mas também assuntos que possibilitem a aprendizagem e um enriquecimento cognitivo dos 

treinadores (reflexões sobre metodologias de treino, modelos de jogo, ideias de jogo, observação do jogo, entre 

outros aspetos).  

Inseri-me numa equipa técnica composta por um treinador principal – eu – e dois treinadores adjuntos 

(Hugo Leitão e Pedro Ribeiro). O primeiro adjunto esteve sempre presente nas unidades de treino e nos jogos, 

com pouca experiência, mas competente, enquanto o segundo não pode estar presente nos jogos nem no primeiro 

treino da semana e, aliado a isso não tem experiência profissional, visto que se encontrava na sua primeira época 

como treinador. 

Existe ainda o treinador de guarda-redes que acompanhou os treinos de perto para poder auxiliar os 

guarda-redes, que treinavam duas vezes por semana no treino específico de guarda-redes antes do treino de 

equipa. 

Por último, apesar de ter a intenção que o Centro de Treinos servisse para me ajudar a crescer e a aprender 

bastante sobre futebol, também pretendi auxiliar no desenvolvimento enquanto profissionais os treinadores 
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adjuntos que me acompanharam nos escalões de Sub-14 e Sub-8, mas também o treinador principal, que 

acompanhei, nos Sub-10 em que fui treinador adjunto. 
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Plano Semanal 

 

Realizei o Centro de Treinos na Escola de Formação Dragon Force Foz que vai dos Sub-7 aos Sub-19, 

mas que compete como Futebol Clube da Foz. 

Após o acima referido, acrescente-se que desempenhei a função de Treinador Principal nos Sub-14 

(Iniciados de 1º ano – nascidos em 2004), Treinador Adjunto nos Sub-10 (Benjamins) e ainda de Treinador 

Principal dos Sub-8, sendo que as três equipas irão competir no seu escalão de nascimento e que todas elas em 

Campeonatos Distritais. 

Segue-se o plano semanal que estive a desempenhar no clube, sendo que nele constam os treinos dos Sub-

8, Sub-10, Sub-14 e ainda de uma turma de Básico C2/D2, isto é, crianças nascidas em 2010 que não compete, 

somente treina duas vezes por semana. 

Por último, acrescente-se que os horários dos jogos não estão incluídos no plano semanal, mas os Sub-8 

e os Sub-10 competiam aos Sábados de manhã enquanto os Sub-14 competiam aos Domingos de manhã. 
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Caraterização do Clube de Estágio 

 

Estive a realizar o Centro de Estágio no Futebol Clube da Foz, que é um clube bem organizado devido à 

forma como funciona e a todo o apoio que a sua estrutura tem através da parceria com a Escola de Formação 

Dragon Force. O logótipo do clube surge na imagem abaixo. 

 

Imagem 1 – Futebol Clube da Foz Logótipo 

 

O clube tem a seguinte estrutura. 

Presidente António José Ferreira Treinador Principal Sub-10 João Ramos 

Coordenador Formação Pedro Sarmento Treinador Principal Sub-11 José Peixoto 

Responsável Operacional João Eduardo Treinador Principal Sub-12 A André Teixeira 

Nutricionista Maria Roriz Treinador Principal Sub-12 B Francisco Espanha 

Psicóloga Daniela Freitas Treinador Principal Sub-13 Pedro Sarmento 

Fisioterapeuta Inês Novo Treinador Principal Sub-14 Nuno Bacellar 

Treinador de GR Tiago Arantes Treinador Principal Sub-17 A Fábio Araújo 

Treinador Principal Sub-7 Nuno Madureira Treinador Principal Sub-17 B André Teixeira 

Treinador Principal Sub-8 Nuno Bacellar Treinador Principal Sub-19 Nuno Madureira 

Treinador Principal Sub-9 Fábio Araújo Treinador Principal Seniores  Álvaro Madureira 

Imagem 2 – Estrutura do Futebol Clube da Foz 
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O Futebol Clube da Foz é um clube da Foz do Douro (como o próprio nome indica) fundado a 1 de Maio 

de 1934, que treina e joga no Campo da Ervilha. 

Atualmente o presidente do clube é o António José Ferreira. A sede do clube situa-se na Foz do Douro 

no Campo de Jogos da Ervilha, próximo da Rua do Crasto. 

Segue-se uma imagem aérea do campo da Ervilha.  

 

Imagem 3 – Vista área do Campo da Ervilha do F.C. Foz 

 

No que diz respeito ao Futebol possui alguns êxitos e conquistas, mas nenhuma de grande destaque a 

nível nacional. No entanto, refira-se que em 2009/2010 foi Campeão Distrital de Seniores da 2ª Divisão da AFP. 

E ainda que a última conquista do clube data da época 2013/2014 tendo sido Campeão Distrital de Infantis de 

Futebol de 7 da AFP, por isso qualquer conquista na época desportiva 2017/2018 seria um grande feito para o 

clube. 

O F.C. Foz possui algumas referências, em diversas modalidades, tais como Rosa Mota que esteve 5 anos 

no F.C. Foz onde iniciou a sua carreira no atletismo.  

O Prof. João Mota conceituado Preparador Físico e Treinador Adjunto do F.C. Porto iniciou a sua carreira 

de treinador no F.C. Foz. 

E ainda Jorge Paulo Costa Almeida, conhecido como Jorge Costa, antigo Internacional pela Seleção 

Portuguesa, mítico capitão do F.C. Porto e da Seleção Nacional, começou a sua carreira como futebolista no 

F.C. Foz. 

O equipamento principal do Futebol Clube da Foz é branco com riscas pretas, sendo o equipamento 

alternativo, amarelo. 
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Imagem 4 – Equipamento Principal do F.C. da Foz 

 

Acreditando que a formação é a base do alto rendimento e o treino é o epicentro de todo o processo de 

formação. No seguimento desta ideia julgo que é pertinente abordar a importância do treino, que deve ser um 

processo que leve a um jogar assente num coletivo, onde todas as ações devem ter uma intenção, isto é, um 

sentido, procurando concretizar um objetivo comum a todas as equipas de futebol e todos os escalões (marcar e 

não sofrer), havendo sempre liberdade e expressão individual.  

Além disso, o treino relaciona-se, em certa medida, com a potenciação e formação de possíveis futuros 

atletas dos Seniores do F.C. da Foz, e também do F.C. Porto, visto que existe uma parceria entre Dragon Force 

e F.C. da Foz sendo esta uma das missões mais importantes da Escola de Formação Dragon Force Foz. 

A missão do clube é ter treinadores que formem atletas que vejam nos treinadores exemplos e que ambos 

demonstrem ambição, paixão, rigor e competência. Para isso é necessário ter-se, cada vez mais, exigência, 

responsabilidade e compromisso, pois de outra forma não é possível formar jogadores de elevada qualidade. 

Não se centra apenas em formar jogadores dotados de excelentes capacidades técnico-táticas, também se 

pretende formar jogadores à Porto. 

Por outras palavras, jogadores responsáveis, empenhados, determinados, aguerridos e apaixonados pelo 

clube, jogadores que demonstrem grande intensidade e inteligência a treinar e a jogar. Jogadores que 

compreendam o jogo e joguem de acordo com aquilo que é o Modelo de Jogo da sua equipa. Jogadores que 

respeitem os treinadores, os colegas de equipa, todos os elementos do clube, adversários e as equipas de 

arbitragem. Jogadores que honrem o símbolo com que jogam ao peito. 

Finalmente, o clube também tem como missão formar pessoas, isto é, formar crianças que são 

competentes, rigorosas, ambiciosas, responsáveis, bons alunos, educadas e que aliam a tudo isso a paixão pelo 

futebol. 
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Dessa forma, o projeto Dragon Force Foz inclui departamento de Nutrição, de Psicologia, 

Socioeducativo, com vista a que a formação do jogador seja uma formação integrada na sociedade, na vida 

escolar, para que todos os jogadores que passem pela Dragon Force Foz tenham um acompanhamento não só 

dentro das quatro linhas e só direcionado para o futebol, mas para tudo. Para uma formação das crianças enquanto 

pessoas. 

 

 

Imagem 5 – Campo de Jogos da Ervilha (na Foz do Douro) 
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Recursos Materiais 

 

Na Dragon Force Foz os treinos e os jogos são realizados sempre no Campo de Jogos da Ervilha (campo 

de futebol de 11, com marcações para campos de futebol de 7), campo de dimensões algo reduzidas. 

O clube tem boas infraestruturas, dispondo de duas balizas tamanho de futebol de 11, cinco balizas de 

futebol de 7, seis balizas de futebol de 5, seis balizas de futebol de 3 e seis balizas de futebol de 1, diversas bolas 

de diversos tamanhos (tais como número três, quatro e cinco), cones, arcos e coletes. 

 

 

Imagem 6 – Recursos Materiais 

 

O espaço para treinar ao longo dos Morfociclos foi relativamente satisfatório, pois nos Sub-14 foi sempre 

possível ter meio-campo de futebol de 11 para treinar. O ideal seria em um dos três treinos do Morfociclo ter-se 

o campo inteiro de futebol de 11, com o intuito de se trabalhar aspetos mais macro, contudo julgo que poderíamos 

ter estado ainda mais condicionados em termos de espaço de treino, por isso em suma considero que o espaço 

ao nosso dispor foi aceitável. Refira-se ainda que o relvado do espaço dos treinos e dos jogos é relvado sintético. 

 

 

 

 

 

Imagem 7 – Espaço de treinos dos Sub-14 do F.C. Foz 

 



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

10 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

Caracterização da Equipa  

 

Na equipa dos Sub-14 desempenhei funções de treinador principal, mas estive inscrito na Associação de 

Futebol do Porto como treinador estagiário para Grau II de Treinador de Futebol. 

A completar a equipa técnica fiz-me acompanhar pelo treinador adjunto o Hugo Leitão (já com dois anos 

de experiência no futebol) e Pedro Ribeiro (que teve a sua primeira experiência no futebol). 

A equipa conta com três treinadores – um treinador principal e dois adjuntos – com vinte e dois jogadores 

– seis já se encontravam no clube, mas dezasseis vieram de diferentes clubes – e que competiu no Campeonato 

Distrital de Sub-14.  

No entanto, é importante referir que doze jogadores vieram do ADR Pasteleira (Sub-13 A) onde foram 

campeões distritais de Sub-13 em Futebol de 7, seis jogadores já se encontravam no F.C. Foz (Sub-13 A) na 

época 2016/2017 e existe ainda um jogador proveniente do Pedrouços (Sub-13), outro da D.F. Porto (que nunca 

competiu – Henrique) e dois da DF Custóias (Sub-13). 

O plantel tem vinte e dois jogadores de nacionalidade portuguesa e um jogador de nacionalidade russa. 

De entre os vinte e dois jogadores, três são esquerdinos, um é ambidestro, e os restantes dezoito e são 

destros. 

O plantel é constituído por dois guarda-redes, oito atletas do sector defensivo, seis jogadores do sector 

intermédio, seis jogadores para o sector ofensivo. 
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F.C. Foz Sub-14 

 

 

 

 

Imagem 8 – Plantel dos Sub-14 do F.C. Foz 
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Ficha de Avaliação Diagnóstica dos Sub-14 do F.C. Foz 
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Registo Antropométrico dos Sub-14 do F.C. Foz 

 

 

 

 

Imagem 9 – Avaliação Antropométrica do Gabinete de Nutrição da Dragon Force Foz à Equipa Sub-14 
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Modelo de Treinador 

Estive a realizar o Centro de Treinos na Dragon Force Foz, que compete como F.C. da Foz, foi 

fundamental ter em conta o desempenho do treinador assim como os requisitos necessários para se ser treinador 

que representa estas duas instituições. 

 Posto isto, enumeram-se alguns aspetos que a Dragon Force acredita serem cruciais para se ser um 

treinador à Porto que defenda os interesses do projeto DF: 

1. Lealdade Institucional 

- A imagem do F.C. Foz e da D.F. Foz prevalece sempre sobre todo e qualquer interesse individual do 

treinador, jogador ou encarregado de educação; 

- Sigilo de toda a informação e documentação confidencial; 

- Todos os treinadores devem atuar em defesa do Clube; 

2. Conhecimento do Jogo 

- A capacidade do treinador intervir com qualidade depende de 2 pilares fundamentais nos quais cada 

treinador deve investir sempre: 

1. Conhecimento sobre o jogo; 

2. Conhecimentos didático-pedagógicos; 

3. Imagem 

- Cumprimento rigoroso dos horários, de concentração, de início e término dos treinos e dos jogos; 

- Credibilidade através da apresentação permanente de um visual cuidado, que inspire confiança e 

respeito; 

4. Documentação do trabalho  

- Realizar todos os documentos que sejam exigidos pelo clube; 
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Plano Anual de Trabalho (P.A.T.) 

Definição dos conteúdos tático-técnicos ao longo do tempo 

 

Em primeiro lugar, e antes de qualquer abordagem aos conteúdos tático-técnicos, realça-se a importância 

do treino, porque um treino de qualidade, ou seja, competitivo, com intensidade, desafiante, que seja aquisitivo 

por parte dos jogadores e que contenha instrução e demonstração é essencial. 

Sem um treino de qualidade de pouco adianta planificar e distribuir os conteúdos tático-técnicos ao longo 

do tempo, pois os mesmos são abordados no treino e se este não tiver qualidade os conteúdos tático-técnicos não 

serão devidamente consolidados pelos jogadores. 

Do meu ponto de vista, os conteúdos tático-técnicos a abordar dependem de múltiplos constrangimentos, 

tais como a idade dos jogadores. 

Outro constrangimento é o momento da época em que a equipa se encontra, porque acredito que os 

conteúdos tático-técnicos a abordar devem evoluir, a nível de grau de complexidade, com o decorrer da época 

desportiva. 

Devem ainda depender do dia de treino do Morfociclo em que a equipa se encontra, uma vez que aquilo 

a ser abordado varia a cada unidade de treino do mesmo Morfociclo. 

Assim sendo, penso que é impossível fazer uma enumeração, extensiva e descritiva, dos conteúdos tático-

técnicos ao longo do tempo, logo aquilo que me proponho fazer é expor de uma forma simples e objetiva os 

conteúdos tático-técnicos que procurei abordar ao longo da época desportiva 2017/2018. 

Relativamente à Organização Ofensiva tanto a nível coletivo como setorial abordei os 4 sub-momentos 

que a constituem. 

Assim sendo, pretende-se abordar no 1º sub-momento a saída do guarda-redes. 

No 2º sub-momento a criação de espaços. Provocando com e sem bola, procurando jogo interior, 

procurando o corredor lateral menos ocupado e explorando a dinâmica do 3º homem. 

A entrada nos espaços corresponde ao 3º sub-momento, no qual se pretende que os jogadores visualizem 

e identifiquem espaços, que efetuem movimentos de rutura (com e sem bola), realizem passes e penetrações, 

arrisquem na procura do golo, mas mantendo – simultaneamente – o equilíbrio. 
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Por último, no 4º sub-momento, isto é a finalização, trabalha-se a ocupação de zonas de finalização e 

identificar quais os melhores caminhos para atacar a baliza. 

Por outro lado, a Organização Defensiva divide-se em 3 sub-momentos, do ponto de vista coletivo, onde 

procuramos que a equipa no 1º sub-momento se preocupe em fechar os espaços interiores (fechar as linhas em 

profundidade e em largura) e condicionamos o adversário a jogar pelos corredores laterais. 

No 2º sub-momento aborda-se as zonas de pressão, focamo-nos em pressionar alto (impossibilitando a 

saída de pressão, criando zonas de pressão e pressionando em bloco), mas importa realçar que de acordo com o 

nosso modelo de jogo procuramos durante a época 2017/2018 pressionar num bloco médio-alto, ou seja, 

convidando sempre o adversário a sair a jogar, numa zona recuada do terreno de jogo, sendo que após a saída de 

bola com recurso ao passe curto procurávamos ganhar a bola na zona mais adiantada possível do terreno de jogo. 

Por último, no 3º sub-momento o objetivo central é recuperar a posse de bola, intercetando o passe, 

antecipando o passe, desarmando o portador da bola, entre outras formas. 

Em suma, julgo que todos os conteúdos tático-técnicos são trabalhados em todas as unidades de treino, 

isto é, uns conteúdos de forma mais intencional (pelo tipo de exercícios que são usados e regras que são aplicadas 

nos mesmos), outros conteúdos de forma mais inconsciente, porque estão implícitos nos exercícios que 

constituem o treino, apesar do treinador se preocupar mais com outros aspetos e com outros conteúdos tático-

técnicos (que são o objetivo central do treino). 

No seguimento do acima referido, segue-se a Planificação e Distribuição dos Conteúdos Tático-Técnicos 

ao longo da época 2017/2018. 

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

17 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

Formulação dos objetivos de formação, preparação e performance 

1. Formulação dos objetivos de formação 

 

Pretendeu-se estimular o “Futebol de Rua”, ou seja, criar diversos contextos que permitissem estimular 

inúmeros aspetos nas capacidades dos jogadores (potenciar uma enorme variabilidade no reportório motor dos 

jogadores), conferindo enorme variabilidade ao treino (através de diferentes pisos – sintético e cimento – 

variando o número de jogadores nos exercícios, alterando a disposição das balizas, entre outras estratégias).  

Desta forma pretende-se fazer emergir um desenvolvimento multilateral por parte do jogador, que irá 

possibilitar um maior entendimento do jogo por parte do jogador, logo, maior capacidade para ser bem-sucedido 

em equipas distintas, com diferentes modelos de jogo. 

Por exemplo, antes do início de todas as unidades de treino os jogadores tiveram sempre 15 a 20 minutos 

para treinar a sua relação com bola de forma livre e sem qualquer instrução por parte da equipa técnica. Assim 

sendo, uns usaram o tempo disponível para treinar toques, fintas, outros passes ou cruzamentos, outros ainda 

remates. 

Pretendeu-se promover um comportamento disciplinado, que o atleta fosse capaz de obedecer e respeitar 

o seu treinador, colegas, adversários e equipas de arbitragem. 

E ainda que fosse criado um bom ambiente no sistema ensino-aprendizagem, mas para isso foi preciso 

desenvolver e estimular a capacidade dos atletas para serem autónomos, responsáveis, exigentes consigo mesmo, 

assíduos, empenhados e que se relacionassem bem uns com os outros. 

Pretendia-se criar certas regras, que podem parecer pormenores, mas que podem ser “pormaiores”, tais 

como ser necessário entrar todos juntos no campo quando vamos realizar um jogo, sairmos todos juntos do 

balneário após um jogo-treino ou um jogo oficial, delegar a responsabilidade de arrumar o material para os 

jogadores, entre outros aspetos. 

Por último, esperava-se desenvolver o jogador procurando que ele encare inúmeros constrangimentos, 

quer nos treinos quer nos jogos, que lhe permitam evoluir pois acredita-se que um jogador para evoluir tem de 

enfrentar situações competitivas, exigentes e desafiantes e diferentes dos estímulos e padrões de jogo a que está 

habituado, para isso necessita de muito tempo de prática, seja em jogo seja em treino. 
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Além disso, procurou-se melhorar as capacidades motoras dos jogadores e que as mesmas fossem de 

encontro ao grau de maturação dos mesmos, devendo os aspetos a treinar (a nível motor e cognitivo) e a exigência 

colocada aos jogadores estar igualmente enquadrados com a idade e grau de maturação de jogadores do Escalão 

Sub-14. 

Em suma, a linha de pensamento seguida durante a época desportiva 2017/2018, foi acima mencionada, 

por outras palavras no futebol de formação o aspeto mais importante é a formação transversal (em diferentes 

áreas) dos jogadores e só em segundo lugar deverá surgir o resultado desportivo como preocupação. 
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2. Formulação dos objetivos de preparação 

 

Os Objetivos de Preparação passaram por melhorar a coordenação motora geral e específica dos 

jogadores e ainda refinar as capacidades tático-técnicas, como por exemplo o aperfeiçoamento dos gestos 

técnicos, incentivando o modo de jogar coletivo, fazer com que os jogadores fizessem as coisas com 

intencionalidade e desenvolver os jogadores de modo a que fossem capazes de mudar de uma atitude ofensiva 

para defensiva rapidamente (reação forte à perda de bola). 

Levar os jogadores a serem capazes de formar triângulos, a provocar com e sem bola, realizar movimentos 

de rutura assim como passes e penetrações. Procurar espaço interior e ocupar o espaço de forma apropriada, 

melhorar a relação com bola (realizar receções orientadas, passes e remates com diversas trajetórias e em 

diferentes pisos, assim como dribles e diversas ações posteriores) e também conseguir jogar por qualquer um 

dos corredores (os dois laterais e o corredor central). Aperfeiçoar as relações entre jogadores de diferentes 

sectores, isto é, intersectoriais (exemplo: Defesa Direito – Médio Centro – Extremo Direito). 

Do ponto de vista defensivo, instruir o jogador para que este fosse capaz de compreender e de fechar 

espaços interiores, tapar a baliza (fechar o corredor central), fechar as linhas em profundidade, mover-se em 

bloco (pressão alta e compacta), assim como defender todos juntos encurtando linhas, conseguir condicionar o 

portador da bola para um dos corredores laterais afastando-o da nossa baliza, saber posicionar os apoios. 

Incentivou-se a equipa e os jogadores a procurarem ter, assim como quererem ter, posse de bola em todo o 

terreno de jogo (no nosso meio-campo, mas principalmente no meio-campo adversário), sendo para tal 

necessário conduzir os jogadores a realizarem pressing em todo o campo. 
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3. Formulação dos objetivos de performance 

 

Tendo em conta que na época 2016/2017 doze jogadores jogavam no ADR Pasteleira foram campeões 

distritais em Infantis (Sub-13) disputando Futebol de 7 na AF Porto Série 1, enquanto seis jogadores, jogavam 

no F.C. Foz tendo ficando em 4º lugar no mesmo campeonato que o anteriormente referido.  

É fundamental realçar que o Campeonato Distrital Sub-14 é extremamente competitivo, e disputamos 

com uma equipa que consta com vinte e três jogadores, dos quais apenas três já jogaram futebol de 11. Assim 

sendo, os objetivos de performance foram ambiciosos, mas realistas e adaptados ao contexto em que nos 

inserimos. 

Os objetivos de performance foram: 

a) Procurar vencer todos os jogos independentemente do adversário e do local do jogo, mas a jogar 

de acordo com o nosso Modelo e Ideia de Jogo; 

b) Ficar na primeira metade da tabela classificativa; 

c) Conseguir que a equipa tenha no final da época 2017/2018 um número de golos marcados que 

permita ter uma média de pelo menos 1,5 golos marcados por jogo; 
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Meios para a obtenção dos objetivos de performance 

 

Apesar de os objetivos de performance, acima referidos, terem sido estipulados no início da época 

2017/2018, a equipa técnica acreditava que mais importante do que o resultado era formar para jogar e jogar 

para formar. 

No seguimento desta ideia, o mais importante sempre foi a evolução individual de cada jogador, isto é, 

criar contextos e condições para que cada jogador da nossa equipa tivesse as maiores possibilidades possíveis 

de um dia ser um jogador sénior do F.C. Porto ou do F.C. Foz Pretendia-se cumprir os objetivos de performance, 

mas simultaneamente seguir a filosofia do formar para jogar e jogar para formar assim como quanto mais horas 

de prática de qualidade tiver um jogador melhor será a sua formação. 

Se a equipa técnica tinha a visão acima descrita procuramos formar e instruir os nossos jogadores com 

vista a que os mesmos aceitassem e tivessem também essa visão. 

Para formar para jogar e jogar para formar (não esquecendo a quantidade de prática de qualidade) 

procurou-se criar contextos nos treinos extremamente competitivos, pois o treino tem de ser como o jogo. 
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Modelo de Jogo 

 

O modelo de jogo é um processo dinâmico de interação entre o plano macro (equipa), que é parcialmente 

previsível, e o plano micro (jogador) que deve ser totalmente imprevisível. Evidencia uma matriz concetual 

(controlável), uma matriz metodológica (controlável), um plano individual (imprevisível vs controlável) e um 

plano coletivo (controlável vs previsível).  

A matriz concetual pressupõe uma interação e fratalidade entre os momentos do jogo (organização 

ofensiva e defensiva e transição ataque/defesa e defesa/ataque), as escalas da equipa (coletivo, intersectorial, 

setorial, grupal e individual) e os princípios de jogo (grandes princípios, subprincípios e subsubprincípios) e 

respetivas escalas. 

Na Dragon Force o Modelo de Jogo baseia-se em duas ideias base, que são o desenvolvimento de uma 

filosofia de jogo congruente com o Modelo de Jogo instituído no Departamento de Formação do F.C. Porto e 

permitir a evolução dos jogadores com diferentes níveis de desempenho assim como de potencial. 

O jogo de futebol é composto por quatro momentos de jogo. Para os nossos jogadores entenderem o que 

é o jogo, e o que se pretende deles nos distintos momentos de jogo, têm de saber que um jogo é composto por 

quatro momentos de jogo e têm de ser capazes de identificar cada um desses momentos, porque aquilo que 

fazemos e que pretendemos que a equipa faça nos vários momentos de jogo altera-se consoante o momento em 

que estamos inseridos.  

Tendo em conta o acima descrito, refira-se: 

 Organização Ofensiva: quando a nossa equipa tem a posse de bola, pretende-se que a equipa 

circule a bola e mantenha a posse de bola sendo capaz de jogar no meio-campo adversário progredindo no terreno 

de jogo em posse, criando diferentes linhas de passe, formando inúmeros triângulos, garantindo largura e 

profundidade, visto que tal como Manuel Pellegrini defende o futebolista cansa-se ao correr, mas a bola não, 

(Pellegrini, 2014). 

 Transição Ataque – Defesa: quando a nossa equipa perde a posse de bola, procura-se incutir nos 

jogadores uma reação forte à perda da posse de bola procurando recuperá-la o mais rapidamente possível e o 

mais adiantado possível no terreno (próximo da baliza adversária). 

 Organização Defensiva: quando o adversário tem a posse de bola, queremos incutir nos nossos 

jogadores as noções de fechar espaços, formar muitas linhas, posicionarem-se todos perto uns dos outros, 

moverem-se em bloco, dar apoio ao colega (coberturas), entre outros aspetos. 
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 Transição Defesa – Ataque: quando a nossa equipa ganha a posse de bola, pretende-se que a 

equipa crie rapidamente linhas de passe ao portador da bola, abra o campo em largura e em profundidade, criando 

espaço para a bola poder circular. Neste momento de jogo em particular procura-se que a equipa aproveite os 

desequilíbrios defensivos do adversário e chegue rápido ao golo. 

Se não houver oportunidade de realizar a transição procurar manter a posse de bola de modo a criar 

situações que possam desorganizar a defesa adversária e criar situações para finalizar. 
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Princípios de Jogo 

Grandes Princípios de Jogo 

 

1. Constante posse e circulação da bola de forma objetiva e inteligente; 

2. Reagir à perda de bola e influenciar o comportamento ofensivo do adversário efetuando pressão 

forte e alta; 

3. Realizar transições fortes, com vista a aproveitar os momentos de esporádica desorganização da 

equipa adversária; 

 

Para cumprir um jogar que se regue pelos Princípios de Jogo acima enunciados é fundamental atender as 

aspetos como a estrutura adotada e o jogo posicional, sendo que este último se baseia na formação de diversas 

linhas de jogo (em profundidade e amplitude) e também na disposição dos jogadores em diagonais (formando 

inúmeros triângulos e losangos). 

A estrutura tática que foi utilizada e trabalhada, face às caraterísticas do plantel, mas também tendo em 

conta que é um sistema que permite e facilita uma ocupação racional do terreno de jogo e equilíbrio entre os três 

sectores, foi o 1-4-3-3 (ilustrado na imagem abaixo). 

 

Imagem 10 – Estrutura adotada pelos Sub-14 do F.C. Foz 

 

 

Além disso, foram utilizadas como estruturas táticas alternativas o 1-4-4-2 (em linha) e ainda o 1-3-4-3 

(em linha, pensando em jogos onde fosse necessário ter uma equipa com caraterísticas mais ofensivas). 
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Segue-se uma pequena ilustração da estrutura tática principal dos Sub-14 do F.C. Foz. 

 

Imagem 11 – Plantel dos Sub-14 do F.C. Foz (disposto por posições na estrutura 1-4-3-3 que foi utilizada) 
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Bolas Paradas 

 

As bolas paradas foram consideras pela equipa técnica do Escalão Sub-14 um momento importante do 

jogo onde nesta faixa etária se pode fazer a diferença em jogos equilibrados, devido à existência de alguma 

vantagem em equipas com jogadores num estado maturacional mais desenvolvido, por isso despendeu-se de 

algum tempo em várias unidades de treino na prática e estudo dos lances de bola parada a favor e contra, 

nomeadamente os cantos, da nossa equipa. Por isso, seguem-se ilustrações dos lances de cantos a favor e contra 

dos Sub-14 do F.C. Foz na época desportiva 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12 – Cantos a favor lado esquerdo 
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Imagem 13 – Cantos a favor 
lado direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 14 – Cantos contra lado direito 
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Imagem 15 – Cantos contra lado esquerdo 
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Morfociclo Padrão 

 

Ao longo do Morfociclo tem de se ter em conta uma matriz metodológica, que nos guia ao longo de uma 

semana de treinos e jogo, com o intuito de organizar, planear e estruturar as unidades de treino. 

A matriz metodológica, segundo a Periodização Táctica, apresenta uma interação entre o princípio da 

progressão complexa, o princípio da alternância horizontal em especificidade e o princípio das propensões. 

O princípio das propensões diz respeito com a maneira como são utilizados e estruturados os exercícios 

contextualizados que constituem as unidades de treino para que apareça um grande número de vezes o que 

pretendemos que os nossos jogadores vivenciem e adquiram a todos os níveis (Tamarit, 2016, Periodización 

Táctica vs Periodización Táctica, p.39). 

O princípio da progressão complexa está relacionado com a distribuição dos grandes princípios, dos 

subprincípios e dos subsubprincípios durante o Morfociclo e ao longo dos Morfociclos, consoante os problemas 

e a evolução da equipa. Deve ter-se em consideração a relação entre a complexidade e o respetivo desgaste 

(fisiológico e emocional) provocados pela complexidade dos grandes princípios e subprincípios dos diferentes 

dias do Morfociclo (Tamarit, 2016, Periodización Táctica vs Periodización Táctica, p.41). 

O princípio da alternância horizontal em especificidade tem como objetivo induzir adaptações nas 

diferentes “escalas” e respetivas interações, através de uma lógica processual de forma a fazer imergir padrões 

de jogo específicos. Este deve ser variável, deve existir alternância na sua ação (Tamarit, 2016, Periodización 

Táctica vs Periodización Táctica, p.44). 

No que diz respeito mais concretamente ao Morfociclo Padrão importa referir que um Morfociclo é 

adaptável em função de diversos aspetos. 

Acrescente-se que no Morfociclo surge a necessidade de se representar a relação e interação entre grandes 

princípios e subprincípios e a relação entre tipos de esforço/ subdinâmicas e a recuperação durante todo o 

Morfociclo. Utilizou-se uma simbologia baseada nas cores. 

As contrações musculares podem dividir-se em Tensão de contração, Duração de contração e Velocidade 

de contração. No jogo de futebol essas contrações interagem entre si criando uma dinâmica que lhes é 

característica. 

No entanto, uma forma de jogar própria faz emergir uma dinâmica específica e determinados princípios 

e respetivas interações fazem emergir subdinâmicas específicas. 
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Segue-se um exemplo do Morfociclo Padrão – com jogo de Domingo a Domingo – onde essas contrações 

serão trabalhadas ao longo do mesmo, dando maior enfase em determinado dia da semana. 

 

Imagem 16 – Morfociclo Padrão nos Sub-14 do F.C. Foz (2017/2018) 

Segue-se agora uma breve explicação sobre os aspetos a trabalhar em cada uma das subdinâmicas do 

Morfociclo. 

1. Subdinâmica Tensão: treinam-se subprincípios de aspetos setoriais, grupais e individuais. 

Os exercícios devem promover muitas acelerações e travagens, mudanças de direção e de velocidade, e 

ainda bastantes saltos e remates (muitas contrações concêntricas e excêntricas). Além disso, os exercícios 

devem ser em espaços reduzidos, com poucos jogadores, relações numéricas reduzidas, e com duração 

do exercício reduzido e recuperações completas ou quase completas. 

2. Subdinâmica Duração: treinam-se grandes princípios e subprincípios com trabalho 

coletivo e intersectorial. Utilizando exercícios para promover um esforço idêntico ao do jogo. Devem 

ainda ser realizados em espaços grandes, com um número elevado de jogadores e uma duração do 

exercício “longa”. Este deverá ser o treino mais aquisitivo do Morfociclo, porque irá provocar um 

desgaste cognitivo e emocional maior nos jogadores e encontra-se precisamente a meio do Morfociclo, 

logo permite aos jogadores terem tempo suficiente para recuperar para o jogo que se avizinha, enquanto 

por outro lado permite-lhes treinar concentrados e focados, pois já tiveram tempo para recuperar do jogo 

anterior realizado no Domingo. 

3. Subdinâmica Velocidade: treinam-se os subprincípios a nível intersectorial, setorial, 

grupal e individual. Os exercícios devem ter elevada velocidade de decisão, execução, ação e 

deslocamento. Devem ser realizados em espaços que permitam uma grande velocidade de deslocamento 

(com e sem bola) e com um número de jogadores em que a velocidade de decisão e execução seja rápida, 

isto é, poucos adversários nas ações realizadas.  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

31 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

Planeamento das Unidades de Treino 

 

Os treinos realizam-se três vezes por semana e têm uma duração de, aproximadamente, 1 hora e 15 

minutos cada um. 

Do meu ponto de vista, o tempo disponível para a realização do treino é muito escasso visto que com 

jogadores com pouca experiência competitiva, que competem pela primeira vez em futebol de 11, é necessário 

mais tempo para aprofundar conhecimentos, ideias de jogo, para melhor compreensão e entendimento do Modelo 

de Jogo. 

Posto isto, numa fase inicial da época desportiva 20017/2018 os treinos tendiam a alongar-se mais ou 

menos em 15 minutos de modo a estes serem mais rentáveis, contudo foi-me pedido pelo coordenador da Dragon 

Force Foz para ter mais cuidado com a duração das unidades de treino, mas senti algumas dificuldades em gerir 

o tempo de treino das unidades porque procurava que o treino além de ser competitivo fosse o mais aquisitivo 

possível para os jogadores e procurava sempre fazer no mínimo três exercícios, logo o treino só era aquisitivo 

se os exercícios tivessem duração suficiente para que os jogadores compreendessem o seu propósito e que 

transfer é que os mesmos exercícios tinham para o nosso modelo de jogo. 

Além disso, utilizou-se um sistema de competitividade em que de derrota nos exercícios do treino era 

sinónimo de penalização, como por exemplo arrumar o espaço de treino e o material utilizado para que o treino 

fosse sempre o mais competitivo possível. 

A paixão pelo treino, pelo futebol foi algo que sempre a equipa técnica, que me acompanhou no Escalão 

de Sub-14, tentou desde o início da época desportiva 2017/2108 incutir nos jogadores que constituem a equipa 

Sub-14, através de diálogos com os jogadores, desafiando-os para que fizessem novas fintas, mostrando-lhes 

vídeos dos melhores momentos de carreira de antigos jogadores de futebol, entre outras ferramentas. 
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Período Pré-Competitivo 
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Reflexão nº1 

 

(06/09/2017)  

 

Desorganização Pré-época  

 

 Entrei neste projeto com apenas uma semana de antecedência para o início da pré-época o que me 

permitiu ter muito pouco tempo para preparar a mesma. Desta forma, não consegui arranjar muitos jogos de 

treino (amigáveis), nem contra as equipas que pretendia. 

 Por outras palavras, pretendia arranjar jogos-treino exigentes contra equipas desafiantes e fortes, de 

escalões etários superiores (Sub-15), mas com pouca qualidade, mas que teriam sempre vantagem nos duelos 

individuais devido à vantagem do ponto de vista maturacional e físico ou contra outras equipas Sub-14, contudo 

com uma qualidade superior ou igual à nossa. Isso não me foi possível assim como não me foi capaz ocupar 

todos os fins-de-semanas com jogos amigáveis. 

 Um outro aspeto que me foi desconfortável foi o facto do plantel ainda não estar definido quando assumi 

a equipa, por isso andei duas semanas a treinar com vários jogadores à experiência. Este aspeto não me 

possibilitou desenvolver nem treinar o Modelo de Jogo que pretendia implementar na equipa Sub-14 F.C. Foz, 

da maneira que ambicionava. 

 Além de ter imensos jogadores (cerca de 30 por treino), aspeto que condiciona o planeamento do treino, 

também não pude contar com mais do que 1 treinador adjunto nessa fase inicial da época desportiva 2017/2018. 

 Por outro lado, a indefinição no plantel acaba por não ser muito grande, porque tenho alguns jogadores 

que já atuavam no F.C. Foz na época passada e com os quais sou obrigado a contar e incluir na equipa (seis 

jogadores), além disso tenho ainda doze jogadores provenientes do ADR Pasteleira que vieram treinar à 

experiência ao Foz no final da época passada e com os quais foi feito um pré-acordo para serem integrados na 

equipa Sub-14 na época desportiva 2017/2018. 

 Assim sendo, nas duas primeiras semanas de pré-época tive espaço para poucos jogadores, mas mesmo 

assim tive de ir fazendo treinos com um número demasiado grande de atletas. Foi-me dada pouca liberdade para 

definir o plantel, mas nada fui capaz de fazer a não ser trabalhar com aquilo que tive à minha disposição. 

 Acredito que a organização do clube poderia ter sido maior, que o plantel poderia ter sido definido no 

final da época desportiva 2016/2017 (ou pelo menos grande parte dele) e que deveria poder dispensar jogadores 
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considerados excedentários e não ser obrigado a contar com eles somente porque competiam no F.C. Foz na 

época 2016/2017, algo que me vi obrigado a aceitar, sendo que considero este ser um dos aspetos negativos de 

um projeto de uma Escola de Formação de Futebol. 
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Reflexão nº 2 

 

(08/09/2017) 

  

Acompanhamento da restante equipa técnica 

 

 A minha equipa técnica foi composta por dois adjuntos, no entanto considero e reflito que tive apenas 

um adjunto e meio. 

 No seguimento do acima referido elucido que fui acompanhado por dois treinadores adjuntos: Hugo 

Leitão e Pedro Ribeiro. O primeiro esteve presente nos três treinos semanais e nos jogos de Domingo. Todavia, 

o Pedro só estava presente nas unidades de treino de quarta e sexta-feira. Não podia comparecer às terças-feiras 

nem aos jogos de domingo. 

 Tenho a felicidade e sorte de ter sempre um pai de um atleta que filmava os jogos e faz a edição dos 

respetivos jogos (edição de vídeo com os melhores momentos do jogo), aspeto que me permitia refletir e analisar 

os jogos à posterióri e com calma, e tive um adjunto que compareceu a todos os jogos elaborando os relatórios 

de jogo e fazendo um registo cuidado e minucioso das substituições e dos tempos de jogo dos jogadores 

utilizados. 

 Contudo, no treino de terça-feira que é aquele em que se pretende mais intensidade, mais campos porque 

são trabalhados aspetos mais micro, com relações numéricas e espaciais mais reduzidas necessitava de um 

segundo adjunto, porém nunca pude contar com ele. 

 Sinto que a ausência do Pedro dificultou um bocado o planeamento das unidades de treino e ainda que a 

equipa não o aceitava da mesma forma que aceitava o treinador adjunto Hugo Leitão porque não era capaz de 

criar a mesma empatia que criava com o Hugo ou comigo, porque o Pedro nem sempre esteve presente. 

 Felizmente tive a felicidade do Hugo ser um adjunto extremamente competente, sério, profissional, 

proactivo e interessado com alguma experiência como treinador de futebol adjunto, e do Pedro ser um jovem 

treinador que conta com a sua primeira experiência no futebol como treinador, mas interessado e que procura 

aprender e saber como correram os treinos e jogos em que não esteve presente. 
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Reflexão nº3 

 

(15/09/2017) 

 

Postura de treinador principal Sub-14 

 

 Tendo sido esta a minha primeira experiência como treinador principal em futebol de 11 e numa Dragon 

Force onde os jogadores são quase todos de meios familiares com bastantes possibilidades económicas confesso 

que deparei-me com algumas dificuldades em lidar da melhor maneira com todas estas experiências novas e 

únicas da minha carreira de treinador e do F.C. Foz. 

 Em primeiro lugar, julgo que numa fase inicial e até ao momento de esta reflexão, ainda não aprendi 

bem, nem me sinto confortável, em ter uma postura muito séria e rígida. Dou alguma liberdade aos jogadores 

tendo uma postura, por vezes, de treinador pouco autoritário, muito próximo dos jogadores, descontraído e 

relaxado, sendo que depois em certos momentos sinto alguma dificuldade em impor a autoridade que pretendo 

(nunca senti nenhum jogador desrespeitar-me, nem a desrespeitar as minhas ordens, mas de uma forma geral 

não sinto os jogadores com receio de terem consequências caso não treinem bem, caso não treinem concentrados 

e focados naquilo que lhes é pedido). 

 Sinto que sempre fui exigente tal como o era em faixas etárias mais novas, mas nem sempre fui capaz de 

saber o que deverei pedir nos treinos com relações menores quer a nível numérico quer a nível espacial e setorial. 

Numa fase inicial da época senti alguma dificuldade em elaborar as unidades de treino correspondentes ao 

primeiro treino do Morfociclo. 

 Um outro aspeto em que senti alguma dificuldade prende-se com o uso de linguagem apropriada. Sou 

um treinador apaixonado pelo treino, pelo jogo, que vive exacerbadamente todos os momentos. De forma 

extremamente intensa e que se necessário grita. 

 Com o acima referido quer-se dizer que sendo estes jogadores de meios familiares mais vantajosos do 

ponto de vista económico, que estudam em colégios privados, que não estão habituados a ser repreendidos, senti 

alguma dificuldade em por vezes chamar à atenção em transmitir a minha maneira de estar no futebol. 

 Creio que o futebol é muito rico porque junta pessoas de todos os extratos sociais, mas não sei até que 

ponto essa minha postura será bem aceite num contexto como Futebol Clube da Foz. 
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 Julgo que o treinador se deve adaptar ao contexto e realidade que encontra no clube a que chega, mas 

que também deve manter alguns traços da sua maneira de ser, da sua identidade e ADN, para tentar introduzir a 

sua marca, sendo sempre sincero, honesto, humilde, trabalhador, justo e motivador. Dessa forma e é no 

seguimento dessa dualidade – adaptação vs identidade – que por vezes refleti, tal como o fiz nesta reflexão. 

 Em suma, senti que tive de me adaptar mais do que aquilo que espectava e por isso após esta reflexão 

alterei muito a minha forma de estar, quer na minha postura (talvez tendo uma postura mais fechada, mais 

distante dos jogadores, mais séria, mais madura), quer no meu discurso (mais sério e mais profissional) do que 

tinha feito até ao dia 15 de Setembro de 2017. 
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Reflexão nº4 

 

(22/09/2017) 

 

O caso Diogo Silva 

 

O Diogo Silva é um menino com síndrome de Asperger uma espécie de autismo, mas mais suave. Isso 

torna-o menos sociável, fá-lo parecer menos empenhado, que pouco se importa se é convocado e joga ou não. 

Além disso, é um jogador muito débil, que se encontra a competir apenas pelo segundo ano (já se 

encontrava no F.C. Foz na época 2016/2017, por isso vi-me obrigado a integrá-lo no plantel). Refira-se que tem 

muito pouco conhecimento e compreensão do jogo, é muito fraco na relação com bola, perde imensas bolas 

devido ao primeiro toque fraco, à falta de capacidade em realizar o drible, à incapacidade de ver antes, 

debilidades físicas, pouco controlo motor e domínio de poucos graus de liberdade. O seu melhor atributo prende-

se com o remate, mas mesmo nos treinos tem imensas dificuldades em finalizar e ainda mais em fazer golos. 

Foi até ao momento da presente reflexão o jogador menos utilizado do plantel, contudo o mesmo nunca 

se importou com isso. Em caso de vitória, derrota ou empate o Diogo parece sempre calmo e abstraído de tudo. 

É um menino muito simpático, educado, respeita os colegas e treinadores, é aceite em certa parte pelo 

grupo (em contexto de treino é apoiado pela maioria dos colegas), mas em situação de jogo é abandonado e 

pouco apoiado pelos colegas, uma vez que o lado competitivo dos colegas acaba por estar mais presente do que 

nas unidades de treino, logo senti que os colegas tinham imensas dificuldades em apoiá-lo em contexto de jogo. 

Senti que todo o plantel acreditava, que o Diogo não tinha qualquer competência para estar numa equipa 

de competição. Nada acrescentava à equipa, mas tivemos de contar com ele. 

Uma das minhas preocupações era ajudar o Diogo, mas sinceramente nunca soube muito bem como nem 

qual a melhor forma de o fazer. 
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Reflexão nº5 

 

(01/10/2017)  

 

Equipa Heterogénea  

 

 Deparei-me com uma equipa muito heterogénea, onde os bons jogadores são verdadeiramente incríveis, 

mas onde os menos bons são realmente maus. 

 Refiro-me ao nível individual, à compreensão do jogo, ao empenho, ao compromisso com a equipa. 

 Além disso, a nível de maturidade a discrepância é gritante também, uma vez que esta equipa de Sub-14 

era composta por jogadores muito focados e empenhados em todos os treinos e jogos. Mesmo num Morfociclo 

sem jogo ao fim de semana eram capazes de dar o seu melhor nos treinos. 

 Deparei-me com dificuldades e refletindo sobre qual a melhor estratégia para diminuir essa diferença de 

qualidade entre diferentes jogadores, porque acreditava que não podia nivelar os treinos pelos mais fracos, mas 

sempre pelos mais fortes, mas pareceu-me que os mais fracos desmotivavam facilmente e que os mais fortes só 

seriam capazes de evoluir se competissem contra jogadores do mesmo nível ou até mais fortes que eles e senti 

que a única solução seria planear as unidades de treino onde os jogadores competissem por níveis, ou seja, os 

mais fortes teriam de competir entre si enquanto os mais fracos entre si. 

Porém em futebol de 11 em treinos com relações numéricas maiores, isso não me parecia inteiramente 

viável. Procurava sempre equilibrar ao máximo as equipas nos treinos, mas senti que isso não era suficiente. 

 Por isso era urgente mudar algo no planeamento dos treinos para que estes e os jogos tenham mais 

qualidade e a equipa ficasse mais motivada. 
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Reflexão nº6 

 

(01/10/2017)  

 

Alongamentos 

 

Devem os alongamentos (dinâmicos e/ou estáticos) ser incluídos nas unidades de treino de uma Equipa 

Sub-14? 

Depois de inúmeras conversas com outros treinadores da Dragon Force e de refletir sobre tudo aquilo 

que aprendi no 1º Ciclo e no 2º Ciclo na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto acredito que em idades 

tão precoces (13 anos) não faz muito sentido perder-se muito tempo das unidades de treino com alongamentos, 

por diversos motivos nos quais sustento o meu ponto de vista e que passo a enunciar: 

Julgo que é preferível optar por fazer uma pequena ativação articular sem bola antes de certo tipo de 

treinos. Por exemplo, numa unidade de treino em que se pretenda começar com um exercício de finalização onde 

existam grandes deslocamentos, a velocidades elevadas, com vista a evitar qualquer tipo de lesão pode-se realizar 

uma ativação articular sem bola antes do primeiro exercício. 

Durante a época 2017/2018 acreditei que esse tipo de abordagem fazia mais sentido do que despender de 

tempo ao longo do treino, quer antes, quer depois com alongamentos em idades tão reduzidas, porque também 

é necessário ter em consideração o contexto, na época 2017/2018 estive como treinador principal de uma equipa 

que treinava apenas três vezes por semana onde a duração dos treinos era de uma hora e quinze minutos, logo 

desde o início até ao final da mesma época desportiva sempre acreditei que deveria despender do tempo de treino 

trabalhando outros aspetos mais relacionados com o Modelo de Jogo propriamente dito. 

Realço que a minha opinião seria diferente se a faixa etária fosse mais avançada. 

Por exemplo, em escalões etários como Sub-17 ou Sub-19 julgo que os alongamentos dinâmicos 

deveriam ser utilizados antes do treino e os estáticos depois do treino, porque antes de fazermos exercício temos 

uma melhor perceção da amplitude de movimento e dos graus de liberdade do nosso corpo enquanto no final do 

treino essa perceção fica deteriorada e afetada havendo risco de lesão com o uso de alongamentos dinâmicos. 

Existem diversos estudos sobre os alongamentos no treino de futebol, mas as conclusões dos mesmos 

são diferentes, isto é, certos estudos defendem o uso de alongamentos no final de um treino de futebol enquanto 
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outros referem que não é claro que isso seja uma mais-valia para o rendimento, nem para a recuperação entre 

sessões de treino, do jogador. Por outras palavras o consenso na área da investigação sobre este tema é reduzido.  
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Período Competitivo 
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Calendário Competitivo Campeonato Distrital Juniores C Sub14 (2004) Série 1  

Expetativas de resultados 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 1ª jornada do Campeonato Distrital Sub 14: ADR Pasteleira vs FC Foz, fora de casa 

com Sol; 

- Fora dos convocados: Por não estarem inscritos: Gonçalo Silva, Miguel Silva e João Ferreira. Por lesão David 

Rosas; 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

ADR PASTELEIRA 

A equipa do ADR Pasteleira não conseguiu apresentar grandes problemas, quer a nível ofensivo (não tendo 

inclusive passado do meio campo defensivo na 1ª parte), quer a nível defensivo (equipa facilmente atraída para 

as zonas laterais, abrindo depois muitos espaços no meio).  

Este adversário não apresentava qualquer tipo de coesão entre setores, tendo aberto imensos espaços que 

poderiam ter culminado numa goleada ainda maior.  

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

A tentativa para este jogo foi a de colocar em prática a ideia de sair a jogar desde trás, através dos dois centrais, 

privilegiando a posse de bola, procurando chegar à baliza do adversário em passe, de forma apoiada e dominando 

o jogo (aspeto que foi conseguido). 

Tentámos explorar a largura do campo do Pasteleira, mas esta medida foi conseguida apenas a espaços, porque 

os Laterais e Extremos nem sempre conseguiram dar largura e muitas vezes encontravam-se na mesma linha de 

passe. O mesmo sucedeu com a profundidade que nem sempre foi garantida. 

Mesmo jogando contra um adversário frágil, os Laterais não souberam aproveitar os espaços para criar 

superioridade e para dar profundidade; 

Refira-se ainda que passámos cerca de 80% do tempo útil do jogo neste momento do jogo, tendo desmontado a 

equipa adversária com alguma facilidade, devido à fragilidade da mesma.  

Conseguimos criar imensas oportunidades de golo, sendo que os nossos jogadores facilitaram um bocado 

falhando várias oportunidades quando o resultado era já 0-4. 
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No que diz respeito ao modo como chegamos à baliza do adversário, fomos capazes de o fazer seja em passe 

seja em condução, contudo faltou algum critério no ataque ao espaço na área para finalizar. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Devido ao desenrolar do jogo, este momento de jogo praticamente não existiu porque o Pasteleira só fez dois 

remates durante todo o jogo, as únicas três vezes que sofremos uma transição surgiu fruto de uma perda de bola 

na linha de meio-campo com um passe falhado para os Médios Centro, sendo que depois tínhamos os Centrais 

muito distantes um do outro e dos Laterais.  

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento sobre o qual não conseguimos tirar grandes conclusões, porque o 

Pasteleira esteve sempre inserido no seu meio-campo com os setores muito recuados tendo estado a nossa equipa 

sempre em Organização Ofensiva. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo quase não existiu porque passámos grande parte do tempo com bola.  

No entanto, é possível referir que convidamos o adversário a sair a jogar, exercendo depois pressão sobre estes. 

Estivemos muito bem a reagir à perda da posse de bola, aspeto que nos permitiu ganhar imensas bolas no meio-

campo ofensivo. 

E estivemos muito bem a atacar a bola de cabeça, realizando também diversas coberturas. 

As únicas dificuldades visíveis verificaram-se aquando da subida da zona de pressão, pois o Médio Centro do 

lado contrário encontrava-se muitas vezes sozinho e ainda no modo como o equilíbrio defensivo nem sempre 

era garantido (apesar de isso não resultar em grandes problemas porque o ADR Pasteleira era muito frágil).  
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4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 

 

Ivo Cruz 

Dois golos marcados e uma assistência. Muita criatividade colocada no campo e o grande dinamizador do 

ataque.  

 

Manuel 

Duas assistências e um golo por parte do Defesa Lateral Direito. Faltou apenas aproveitar mais os espaços 

dados pelo adversário.  
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Reflexão nº7 

 

(08/10/2017) 

 

Um jogo, uma vitória clara! 

 

 Conseguimos fazer um jogo fantástico, com uma vitória clara e expressiva por 0-4, que na realidade 

poderia ter sido bastante superior não fosse a displicência dos jogadores em falhar inúmeras situações claras de 

golo quando o jogo já estava controlado e não fossem por duas vezes os potes a negar-nos o golo. 

 Fizemos um jogo muito bem conseguido, anulando o adversário que fez apenas um remate durante os 70 

minutos. Controlamos, tivemos muita posse de bola, fizemos jogadas bem elaboradas, com jogadores a 

formarem triângulos, a fazerem fintas para ultrapassarem jogadores adversários, com uma boa reação à perda, 

uma boa marcação e condicionamento no momento de saída de bola do adversário, mas também é necessário ter 

consciência que existem muitos aspetos a melhorar. 

 Em primeiro por acreditar que esta equipa do ADR Pasteleira não é a mais forte de todas as equipas que 

integram a nossa série. 

 Em segundo lugar, porque jogamos muito bem, mas também importa destacar que o adversário fez uma 

exibição paupérrima em todos os aspetos. 

 Em terceiro lugar, porque esta equipa do ADR Pasteleira estava muito desfalcada porque perdeu imensos 

jogadores (cerca de doze) para o F.C. Foz (precisamente a nossa equipa), jogadores que eram considerados 

fundamentais tendo ficado com jogadores menos dotados. 

 Neste jogo senti-me muito feliz com o trabalho desenvolvido, com a prestação da equipa, com o modo 

como jogamos, por termos começado o campeonato com uma vitória convincente e sem consentirmos golos. 

 No entanto, tive consciência que ainda existem muitos aspetos que necessitam de ser melhorados nas 

unidades de treino e que nem todos os jogos serão fáceis nem todos os jogadores irão ter oportunidade de jogar 

em todas as partidas. 
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Tabela Classificativa  

- Após primeira jornada 

Campeonato Distrital Juniores C Sub14 (2004) Série 1 
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1. Nota Inicial 

 

Partida a contar para a 2ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Foz vs Panther Force. 

O FC Foz vinha de um resultado positivo (4-0) contra o ADR Pasteleira enquanto o Panther Force ia realizar 

o primeiro jogo para o campeonato. 

Ficaram de fora dos convocados por opção Mateus, Brito e Diogo enquanto o João Ferreira a ficar de fora, 

pois esteve uma semana ausente sem treinar por estar fora do país. 

FC Foz a apresentar-se numa estrutura de 1:4:3:3. 

Panther Force a apresentar-se numa estrutura de 1:4:3:3.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

Panther Force 

Ofensivamente 

  A equipa do Panther Force criou algumas dificuldades, tendo inclusive esta equipa tido, em alguns 

momentos, alguma superioridade. 

 A equipa visitante criou dificuldades porque explorou bastante a profundidade, quer por parte dos 

Extremos (que eram bastante rápidos e bons tecnicamente), quer devido ao porte físico e velocidade do Ponta 

de Lança (Elias).  

Defensivamente 

Até ao momento, foi a equipa que nos criou mais dificuldades ao nível defensivo.  

Deixavam sair a jogar, para imediatamente pressionar o portador da bola na 1ª fase de construção.  

Eram agressivos na reação à perda e tinham alguma vantagem devido ao físico.  

Fechavam muito bem o meio, o que no Campo da Ervilha, acaba por ser uma vantagem para não 

conseguirmos sair a jogar pelo corredor central. 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Este foi o momento de jogo mais presente nesta partida.  
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A equipa do Panther Force convidou, na grande maioria do jogo, o nosso guarda-redes a sair a jogar curto 

(sobretudo pelos Centrais). Refletindo e analisando o jogo verificou-se que este convite surgia sobretudo para o 

nosso Defesa Central Henrique, pois este denotou algumas dificuldades na primeira fase de construção, 

denotando também alguma falta de critério e alguma demora na tomada de decisão.  

A nossa tentativa, apesar de nem sempre bem conseguida, era atrair dentro para depois aproveitar o 

espaço criado nos corredores laterais. 

Numa grande percentagem dos ataques, isto não se verificou por dois motivos. 

Em primeiro lugar, devido à falta de largura dada pelos Extremos.  

Em segundo lugar, fruto da falta de apoio ofensivo por parte dos laterais (aliás, raramente se verificou 

uma passagem do Defesa Lateral pelas costas do Extremos na primeira parte, apesar de que na segunda parte 

este movimento foi possível de observar), ou seja, falta de envolvimento dos Defesas Laterais nas ações 

ofensivas.  

Em determinados momentos da organização ofensiva, insistimos em demasia pelo corredor central. O 

facto de possuirmos um jogador como o Ivo Cruz (que sendo dotado tecnicamente ainda tem dificuldades em 

ser criterioso no momento de soltar a bola e decidir o lance no timing certo) contribuiu bastante para esse aspeto 

anteriormente referido.  

Por último, notou-se um recuo bastante grande por parte do Ponta de Lança (David Rosas) para conseguir 

ter jogo (leia-se, receber a bola), levando a que por diversas vezes não tivéssemos ninguém a garantir 

profundidade no nosso jogo. 

É verdade que este foi o segundo jogo competitivo e notam-se alguns problemas sobretudo a nível de 

posicionamento por parte da linha ofensiva. No entanto, também se verifica o crescer de intimidade por parte 

dos atletas, sobretudo do trio Zé Pinho, Ivo Cruz e David Rosas. Sem dúvida que este entrosamento poderá ser 

benéfico para os atletas e para a equipa tanto a curto como a longo prazo, e acrescente-se que foi quando estes 

três jogadores alinharam no corredor central (os dois primeiros como Médio Centro e o terceiro como Ponta de 

Lança), que foi quando a nossa equipa conseguiu construir mais lances de perigo. 

No que diz respeito ao nosso jogar, acrescente-se que variamos pouco o flanco de jogo, insistimos 

demasiado em progredir no terreno de jogo pelo corredor central sendo que não havia muito espaço para tal 

devido às dimensões do campo e ao uso de um duplo Médio Defensivo por parte do Panther Force sempre que 

não tinha bola. Nem sempre garantimos profundidade nem largura. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 
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Este momento de jogo verificou-se algumas vezes, sobretudo quando o adversário procurou explorar a 

velocidade dos Extremos com passes longos metidos nas costas, em profundidade, dos nossos laterais ou com 

passe longo para o seu Ponta de lança que tinha uma grande capacidade física. 

No entanto, raramente se verificou sendo que as jogadas mais perigosas surgiram sobretudo por demérito 

nosso, que em certos momentos permitimos que o adversário nos conseguisse apanhar desequilibrados.  

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento de transições ofensivas praticamente não ocorreu, logo não 

conseguimos tirar grandes conclusões sobre o mesmo. 

Em primeiro lugar, porque a equipa visitante apresentou-se sempre com um bloco baixo e com os setores 

defensivo e intermédio muito juntos. 

Em segundo lugar, porque preferimos progredir no terreno de jogo com bola controlada, em passe, com 

a equipa junta e compacta procurando sempre garantir superioridade numérica em zonas mais adiantadas do 

terreno, isto é, em organização ofensiva. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Não podemos avaliar muito em relação a este momento, pois passamos grande parte do tempo com bola.  

No entanto, é possível referir que sugerimos ao adversário que saísse a jogar, exercendo depois pressão 

sobre estes, procurando condicionar o portador da bola a jogar para o meio e fazendo uma pressão muito forte 

no corredor central. 

Tivemos dificuldades a quando da subida da zona de pressão, pois o Médio Centro do lado contrário 

encontrava-se muitas vezes sozinho. 

Além disso, não estivemos muito fortes a reagir à perda da posse de bola nem a pressionar o portador da 

bola dando, em certos momentos, muito tempo e espaço para este decidir, sendo que surgiu dessa forma o 

segundo golo da equipa visitante, isto é, fruto de um lance em que o portador da bola à entrada da nossa área 

tem muito espaço e tempo para decidir a jogada. 

Por norma estivemos equilibrados enquanto atacamos, aspeto que nos permitiu anular diversas investidas 

do Panther Force.  
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4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 

David Rosas 

Dois golos marcados por parte do Ponta de Lança. Esteve lesionado durante a semana transata, mas a 

verdade é que esteve em ótima forma, tendo criado inúmeras dificuldades ao adversário através da sua 

velocidade e da sua técnica.   
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Reflexão nº8 

 

(15/10/2017) 

 

Dois jogos e duas vitórias! 

 

 Segunda jornada do campeonato e mais uma vitória clara, desta vez sobre o Panther Force F.C. que nos 

causou algumas dificuldades, mas que nunca se conseguiu superiorizar à nossa equipa. Fomos fantásticos em 

todos os aspetos, conseguimos dar a volta ao marcador, começamos a vencer, mas fomos para o intervalo 

empatados e começamos a segunda parte praticamente a perder, visto que sofremos o segundo golo no início do 

segundo tempo. 

 A atitude dos jogadores foi fantástica que sempre acreditaram uns nos outros, sempre deram o seu melhor 

até ao apito final, tendo atitude positiva, acabando por conseguir vencer de forma justa. 

 Senti que o meu discurso no intervalo de este jogo ajudou bastante a equipa, o discurso assentou-se numa 

postura calma, confiante nos jogadores, abordando maioritariamente o lado motivacional e apenas dois aspetos 

relacionados com questões táticas do jogo. 

 Os jogadores foram relembrados da atitude que tiveram no jogo treino contra o Leça no qual a equipa 

esteve a perder, mas conseguiu empatar no último minuto do jogo. 

Além disso, realçou-se a confiança na equipa e nos jogadores e a certeza de que ser iria ganhar o jogo. 

Em situações normais teríamos ido para o intervalo a vencer, mas que apesar de isso não ter acontecido a equipa 

técnica sabia que íamos terminar o jogo a fazer de tudo para vencer aquele jogo contra o Panther Force, porque 

os jogadores que tinham sido convocados eram muito melhores e tinham muito mais carácter do que os jogadores 

da equipa visitante. 

 Acredito que foi um momento de aprendizagem, porque refleti sobre a melhor forma de motivar os 

jogadores, porque considero que nas épocas anteriores me focava demasiado em excessivos aspetos táticos 

relacionados com o jogo e com o jogar do adversário, sendo demasiada informação para os jogadores 

processarem, desvalorizando o lado motivacional que até então tinha pouco ênfase nas minhas palestras.  

 A partir de este momento ambicionei ao longo da época conseguir ajudar mais vezes a equipa a atingir 

os seus objetivos através das minhas palestras.  
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Reflexão nº9 

 

(24/10/2017)  

 

O que treinar? 

 

 

Faz parte do dia-a-dia de um treinador de futebol refletir em diversos aspetos.  

Reflete-se sobre as opções que são feitas para planear unidades de treino, utilizando certos exercícios em 

detrimento de outros. Reflete-se sobre as palestras que se tem com os jogadores. Reflete-se sobre o Modelo de 

Jogo, Princípios de Jogo e o modo como são implementados na equipa que se orienta, entre outros aspetos. 

Foi sobre este último aspeto que se prendeu esta reflexão, ou seja, deve-se planear os treinos treinar com 

base naquilo que irá ajudar a desenvolver o nosso Modelo de Jogo ou com o intuito de melhorar os jogadores a 

nível individual? 

Devemos potenciar a equipa ou os jogadores? 

Do meu ponto de vista, deve ser encontrado um equilíbrio, isto é, potenciar a evolução dos jogadores o 

máximo que for possível (porque estamos a lidar com escalões de formação), mas por outro lado deve-se 

simultaneamente procurar melhorar o desempenho da equipa e entendimento da mesma sobre o Modelo de Jogo. 

Devem-se treinar os aspetos em que a equipa não esteve muito bem no último encontro ou devem-se 

treinar os aspetos que julga serem decisivos no próximo encontro? Qual o fio condutor do processo de treino? 

Uma vez mais creio que se deve encontrar um equilíbrio, por isso procurar sempre melhorar os aspetos 

em que a equipa não esteve tão bem no último jogo para que no futuro a equipa não cometa os mesmos erros, 

contudo também é fundamental que isso não interfira nem se sobreponha aos conteúdos das unidades de treino 

realizadas no Morfociclo para não se interferir na preparação do jogo seguinte. Ao longo da época valorizei 

sempre mais o planeamento das unidades de treino com vista nas particularidades do adversário seguinte, mas 

procurei sempre alertar os jogadores para os aspetos em que não estivemos bem no último jogo procurando 

sempre corrigir o aspeto no qual a equipa não esteve bem na última partida e que considerava mais importante 

e menos consolidado pelo plantel.  
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Em suma, ao longo da época 2017/2018 nuca acreditei que existisse uma maneira fechada e sem 

flexibilidade de estrutura o Morfociclo e de planear as unidades de treino que precediam o jogo seguinte. 

Do meu ponto de vista, esse aspeto é algo que torna o trabalho do treinador difícil e desafiante, por isso 

considera-se que o treinador é um psicólogo, um líder, um gestor. 
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Reflexão nº10 

 

(27/10/2017) 

 

Bolas Paradas 

 

Deve-se treinar bolas paradas em escalões de formação quando se lida com jovens atletas, que treinam 

apenas três vezes por semana (cada treino uma hora e quinze minutos) e que têm pouco contacto com o futebol 

no seu dia-a-dia? 

A meu ver existe muito pouco tempo de treino na Dragon Force Foz seja em escalões etários mais baixos 

seja em escalões etários mais avançados (como é o caso dos Sub-17 e dos Sub-19), pois apenas três treinos por 

semana é escasso para equipas muito heterogéneas, constituídas, de uma forma geral, por jogadores com pouca 

experiência, com poucos conhecimentos sobre o jogo e ainda com falta de capacidade em interpretar o jogo. 

No entanto, por isso mesmo é importante reforçar o treino de bolas paradas e encontrar estratégias para 

o incluir nas unidades de treino sem que isso retire muito tempo de treino a aspetos que sempre considerei muito 

relevantes treinar. 

Assim sendo, a estratégia que foi utilizada por mim enquanto treinador principal dos Sub-14 foi, ao longo 

da época 2017/2018, incluir nos treinos a preparação de bolas paradas (cantos e livres) a favor e contra, 

incluindo-o em algumas unidades de treino com regras como: 

- Sempre que a bola sair pela linha de fundo = Pontapé de Canto em vez de Pontapé de Baliza; 

- Sempre que a bola sair pela linha de fundo = Pontapé Livre em vez de Pontapé de Baliza; 

- Marcar dois golos = Direito a marcar Pontapé de Canto / Pontapé Livre; 

- Jogo normal, mas golo de Pontapé de Livre / Pontapé de Canto vale a dobrar; 

 

 Dessa forma conseguimos ir melhorando um momento de jogo que pode ser decisivo nesta faixa etária, 

mas sem abdicar de treinar os quatro momentos de jogo. 

 Na minha opinião é crucial rentabilizar ao máximo o tempo útil de treino para que seja possível melhorar 

ao máximo o maior número de aspetos possíveis do Modelo de Jogo da Equipa, dando o maior número de 
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ferramentas possíveis aos jogadores para que sejam capazes de ter sucesso nas suas ações (coletivas e 

individuais) em contexto de jogo. 

 Foram abordados sobretudo cantos a favor e cantos contra, sendo que houve estratégias para marcar 

cantos curtos e cantos longos, de diferentes maneiras, com o intuito de tentar tirar partido de um momento do 

encontro no qual existem cada vez mais equipas fortes. 

 A experiência de treinador principal dos Sub-14 na época 2017/2018 foi a primeira vez que valorizei e 

abordei tantas vezes o treino de bolas paradas, porque senti que a equipa poderia tirar vantagem das mesmas e 

ainda por senti que a equipa consentia muitas oportunidades de golo ao adversário em lances de bola parada. 
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2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

107 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   
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1. Nota Inicial 

 

Partida a contar para a 5ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Foz vs Leça do Balio. 

Tiago Tavares e Beck e Henrique a ficarem de fora dos convocados por opção. Enquanto o Mateus não 

pode participar no jogo, pois não apresentou o Cartão de Cidadão para se identificar perante a Equipa de 

Arbitragem. 

Leça do Balio a apresentar-se numa estrutura de 1:4:3:3 (a jogar com 2 Médios Defensivos no seu meio 

campo).  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

Leça do Balio 

Ofensivamente 

  A equipa do Leça do Balio raramente criou muitas dificuldades a nível ofensivo. No entanto salientamos 

o facto de tentarem explorar sobretudo a profundidade dos seus Extremos e do Ponta de lança. 

Na segunda parte, com a entrada de um Ponta de lança bastante robusto do ponto de vista físico, 

conseguiram a partir do mesmo criar alguns problemas ao nosso sector defensivo. 

Seja como for, é possível afirmar que os problemas de maior surgiram mais por inércia da nossa equipa 

do que por mérito da equipa adversária. 

Defensivamente 

Esta foi uma equipa bastante compacta a nível defensivo, sobretudo a tapar a zona interior do terreno. A 

existência de um duplo Médio Defensivo na zona de meio-campo, veio dificultar a progressão no terreno de jogo 

pelo corredor central. 

Apesar dos resultados menos positivos nas jornadas anteriores, o Leça do Balio apresentou-se com um 

bloco bastante junto e que poderia ter causado alguns problemas, não fosse a qualidade individual de alguns dos 

nossos elementos.  

O adversário convidava a jogar o Guarda-Redes (e bem, pois o Gui evidenciou alguns problemas de 

confiança sobretudo ao nível do jogo de pés), para imediatamente pressionar o portador da bola na 1ª fase de 

construção.  

Eram também bastante agressivos no momento da transição ataque-defesa, levando a que por vezes fosse 

usada alguma força excessiva.  
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3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Podemos dizer que a nossa equipa entrou bastante bem no jogo, tendo tido uns bons primeiros 10 

minutos, período no qual alcançámos o primeiro golo. 

A partir desse momento, identificamos algum relaxamento por parte de alguns elementos e detetamos 

alguns problemas, que já vinham sendo evidentes em jogos anteriores, nomeadamente o facto de os Extremos e 

os Laterais não explorarem a profundidade, e de ainda estes estarem várias vezes na mesma linha.  

Nota-se ainda que os Extremos não possuem uma grande capacidade de decisão, quer seja com a bola no 

pé, quer seja no jogo sem bola, sendo incapazes de se posicionarem corretamente de acordo com o que o jogo 

está a dar (exemplo, poucas diagonais e consequente pouco aproveitamento de espaços interiores).  

Relativamente aos laterais, estes ainda poderão envolver-se mais em ações ofensivas. 

Tocando em outros pontos, reparámos que os Médios Centro receberam a bola muitas vezes de costas e 

raramente conseguiam decidir de forma correta para procurar Extremos e Avançado.  

No entanto salienta-se o facto do Tridente composto por Ivo, Zé e Rosas poder trazer algo vantajoso num 

futuro próximo.  

Finalmente, verificamos que alguns jogadores já “travam” para poderem encontrar melhor solução e 

ainda verificou-se que variamos o centro do jogo várias vezes, mas poderíamos tê-lo feito mais vezes, pois o 

Leça do Balio era muito atraído à bola. 

 

3.2 - Organização Defensiva 

Alguns progressos relativamente a jogos anteriores, como por exemplo o facto de os Centrais estarem 

bem a controlar a profundidade, quer seja pela boa colocação em campo, quer seja pelo bom posicionamento 

dos apoios.  

Conseguimos manter um bom equilíbrio defensivo, sobretudo até ao 2 a 0. 

A partir desse momento, os Laterais esqueceram-se deste aspecto sendo que algumas vezes se 

envolveram simultaneamente nas ações ofensivas (sem termos a devida cobertura).  

No meio-campo o Médio Defensivo esteve bastante bem no que foi pedido, sobretudo ao tapar bem o 

centro do terreno, sem nunca ser atraído para fora dessa zona pelos adversários.  
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Finalmente, no 1º momento de pressão, convidamos o adversário a sair a jogar, fazendo-os errar alguns 

passes, o que nos permitiu ganhar algumas bolas à entrada da área.  

 

3.3 - Transição Ataque-Defesa 

Quanto à Transição Ataque-Defesa, sofremos algumas transições com passes longos e bola metida nas 

costas dos nossos Centrais, porque nem sempre estávamos equilibrados e nem sempre atacámos a bola de cabeça. 

Refira-se ainda que a incapacidade dos Centrais em posicionar corretamente os apoios para poder controlar 

melhor a profundidade foi um aspeto que nos levou a sofrer algumas transições. 

Para além do factor anterior, deixamos o Ponta de lança do Leça do Balio, que era forte fisicamente, 

receber bola com alguma liberdade.  

 

3.4 Transição Defesa-Ataque 

Relativamente à Transição Defesa-Ataque, raramente estivemos neste momento do jogo, porque o 

adversário apresentou-se com a linha do setor defensivo bastante recuada.  

Somente nos últimos 10 minutos do jogo conseguimos ter mais espaço (porque vencíamos por 2-0 e o 

adversário decidiu arriscar) e encontramos algumas vezes o adversário desequilibrado, todavia nem sempre 

aproveitamos bem essas mesmas transições porque a decisão tomada pelo portador da bola nem sempre era a 

melhor, ou nem sempre era tomada no momento certo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº11 

 

(03/11/2017) 

 

Treinar ou Recuperar? 

 

Na semana de 30 de Outubro a 5 de Novembro tivemos um Morfociclo diferente do habitual, porque 

tivemos apenas duas unidades de treino (terça-feira e sexta-feira) e um jogo do campeonato a meio da semana 

(quarta-feira), mas folga no Domingo porque não jogamos para o campeonato e não houve jogo treino. 

 Realizei por isso uma introspeção de aquilo que deveria ter sido o treino do dia 03 de Novembro de 2017. 

 Tendo tido jogo na quarta-feira contra o Leça do Balio, que vencemos por 2-0 com alguma facilidade, 

refleti se deveríamos ter um treino com maior intensidade ou um treino com menor intensidade tendo como 

principal objetivo Recuperação Ativa apesar de se saber que Domingo dia 05 de Novembro de 2017 a equipa 

não vai realizar qualquer jogo. 

Antes de mais refira-se que fizemos um bom jogo, criamos muitas oportunidades de golo, vencemos por 

2-0, mas poderíamos ter vencido por uma vantagem bem maior. Foram desperdiçadas muitas oportunidades, por 

isso era fundamental a eficácia dos jogadores ser melhorada nos jogos seguintes, 

A equipa defendeu bem, com uma boa reação à perda, estando bem nas coberturas defensivas, no 

equilíbrio defensivo (sempre garantido pelos dois Defesas Centrais e pelo Defesa Lateral contrário ao lado da 

bola), mas menos bem na capacidade do setor defensivo em subir rapidamente no terreno de jogo para deixar os 

adversários em fora-de-jogo quando a equipa ganhava bola. Foi necessário estar constantemente a intervir sobre 

esse aspeto durante o jogo. 

Tendo em conta tudo aquilo que foi acima referido e que o jogo não foi de uma exigência muito elevada 

a nível físico, atendendo ao facto de a equipa não ter jogo treino no dia 5 de Novembro, no momento da presente 

reflexão concluiu-se que o treino após o jogo seria como se os Sub-14 não tivessem tido jogo dois dias antes. 

Em suma, treinamos com intensidade no máximo, com pouca complexidade devido ao cansaço 

psicológico e emocional dos jogadores, mas exigência e contemplando velocidade de deslocamento, de decisão, 

de reação.  
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1. Nota Inicial 

 

Partida a contar para a 7ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Foz vs Dragon Force FC. 

Ambas as equipas tinham por vitórias os jogos disputados, antecipando-se por isso um bom jogo.  

Sabia-se de antemão que seria um jogo complicado, devido às informações que tínhamos sobre a equipa 

adversária. 

Ficaram de fora dos convocados por opção Mateus, Brito, Diogo e João Martins. 

FC Foz a apresentar-se numa estrutura de 1:4:3:3. 

Dragon Force FC a apresentar-se numa estrutura de 1:4:3:3.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

Dragon Force FC 

Ofensivamente 

  Este foi o jogo em que tivemos mais dificuldade em ter posse de bola, em criar perigo, e jogar de acordo 

com o nosso modelo de jogo devido à qualidade do adversário. 

 Foi uma equipa com muita posse de bola e que soube explorar muito bem todos os momentos do jogo.  

 A nível ofensivo, saíam sempre a jogar desde trás (principalmente pelos Defesas Centrais que possuíam 

grande qualidade técnica e sobretudo também através do Médio Defensivo e do Médio Centro nº8).  

 A nossa equipa era facilmente atraída para dentro, sendo que posteriormente os adversários procuravam 

os Extremos, que eram os jogadores mais perigosos do F.C. Porto. 

 Estes últimos criaram imensas dificuldades, quer seja pela variedade de movimentos (apoio, movimentos 

de rutura, movimentos interiores e movimentos em profundidade), quer seja pela velocidade e pela capacidade 

técnica. 

 Podemos referir que os grandes talentos adversários se escondiam nas alas. 

 Nota ainda para o pendor ofensivo do Defesa Lateral Direito, fazendo muitos movimentos nas costas do 

Extremo quando este fugia para o espaço interior. 

  

Defensivamente 

Até ao momento, foi a equipa que nos criou mais dificuldades ao nível defensivo.  

Defendiam em bloco, muito juntos, setores próximos, deixando assim pouco espaço entre linhas. 
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Propositadamente deixavam sair a jogar, sobretudo pelo Defesa Central Esquerdo (Henrique). Visto que 

foi uma jogada assumida desde o início do encontro, assume-se com algumas certezas, que o jogador já teria 

sido identificado como tendo alguns problemas em posse de bola.  

Após a saída de bola por parte do nosso Guarda-Redes, a equipa adversária subia toda junta numa pressão 

muito intensa, tapando as linhas de passe e recuperando a bola por diversas vezes no meio campo ofensivo. 

De salientar ainda a qualidade do Guarda-Redes adversário, pois das poucas vezes em que conseguimos 

criar situações de perigo, o Guarda-Redes tomou conta da situação com muita segurança.  

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Ao contrário de outros jogos, este foi o momento de jogo menos presente neste encontro. 

Foi sem dúvida o jogo em que nos sentimos menos à vontade com bola, devido em grande parte à 

qualidade da equipa contrária. 

Em determinados momentos da organização ofensiva, insistimos em demasia pelo corredor central. 

Aliás, os Extremos poucas vezes tocaram na bola, pois a insistência foi demasiado óbvia. 

Mais uma vez, os jogadores que actuaram nessa posição, e devido às suas características individuais 

(excelentes na condução), poderão ter contribuído para o último factor referido. 

Demorámos sempre muito tempo a tentar encontrar o espaço vazio (nota-se que os jogadores ainda não 

conseguem levantar a cabeça antes de rececionarem a bola).  

Verificou-se ainda que para chegar ao lado contrário, davam-se demasiados toques na bola. Como a 

equipa adversária pressionava muito bem na zona central, acabou por aí recuperar inúmeras bolas. Isso sucedeu 

porque os nossos jogadores ainda não são capazes de jogar a um/dois toques, de “ver antes”, nem de “fingir” 

que vão jogar num lado, para abrir “buracos” e depois jogar noutro lado. 

Acrescente-se ainda que, do nosso ponto de vista, os nossos três jogadores do meio têm de dar mais 

ajudas uns aos outros porque por vezes quando o Médio Defensivo ou o Defesa Lateral tinham a bola não havia 

grande disponibilidade por parte do Médio Centro contrário ao lado da bola para se movimentar e ser solução 

para o portador da bola. 

Uma nota para a exibição dos nossos Médios Centro que do nosso ponto de vista tanto na primeira como 

na segunda parte ocuparam sempre zonas mais recuadas do terreno de jogo, por isso quando ganhamos a posse 

de bola raramente conseguimos criar grande perigo (fizemos apenas três remates na primeira parte e dois na 



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

127 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

segunda), porque o nosso setor Ofensivo não tinha as ajudas necessárias dos jogadores do meio para criar 

superioridade numérica e criar lances de perigo. 

Por último, e mais uma vez, notou-se um recuo bastante grande por parte do Ponta de Lança (David 

Rosas) para conseguir ter bola, como consequência a nossa equipa perdia muita profundidade devido a este 

recuo, atraindo a equipa do F.C. Porto, que subia as suas linhas (três setores) e diminua o espaço que tínhamos 

para sair a jogar. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Na primeira parte este momento raramente se verificou, pois a equipa estava a defender num bloco baixo, 

com os sectores muito juntos (sem criar profundidade). 

Na segunda parte tentámos pressionar mais à frente, criando mais espaço nas costas do nosso meio campo 

e defesa, ficando por isso durante alguns momentos desequilibrados. 

Isto levou a que o adversário criasse algumas situações de transição, explorando a profundidade nas 

costas da nossa Defesa, com passes de rutura para os extremos.  

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Não conseguimos realizar este tipo de transição durante o jogo pois raramente tivemos a posse da bola e 

nunca apanhámos o adversário desequilibrado – 3 jogadores atrás – 2 Defesas Centrais mais o Defesa Lateral 

contrário ao lado da bola). 

Este momento não aconteceu pois quando recuperámos a bola em zonas mais adiantadas (principalmente 

na segunda parte) o portador da bola não tinha soluções (equipa partida). 

Na primeira parte recuperámos a bola em zonas mais recuadas, sendo que os Médios Centro estavam 

sempre muito próximos dos Defesas Centrais.  

 

3.4 - Organização Defensiva 

Neste jogo, este foi o momento mais verificado. 

Na primeira parte tentámos que a equipa se organizasse um pouco mais atrás do que o habitual. Tivemos 

em conta a qualidade do adversário e os primeiros momentos que se verificaram no jogo. 

Recuamos os três setores, sempre juntos, controlando a profundidade e eventuais passes de rutura para 

as costas da nossa defesa. 



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

128 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

Tendo como principal preocupação fechar o corredor central e pressionar de forma mais intensa o 

portador da bola quando o F.C. Porto se encontrava no nosso meio-campo conseguimos evitar que a equipa 

visitante criasse grandes ocasiões de perigo durante a primeira metade do jogo. 

Todavia, segunda parte tentámos recuperar a bola um pouco mais à frente. 

Esta mudança de atitude visava tentar chegar com mais alguma frequência à baliza adversária e criar 

dificuldades ao adversário em sair a jogar, permitindo-nos ganhar a bola em zonas mais adiantadas do terreno 

de jogo. 

No entanto, foram criados muitos espaços entre os sectores que foram sendo aproveitados pela equipa 

adversária (em parte porque os nossos Médios Centro não subiam no terreno de jogo assim como os nossos 

Centrais), deixamos de controlar tão bem o corredor central, passando a haver muito mais “buracos”, isto é, 

espaço entre jogadores no meio. 

Os Médios Centro foram sendo facilmente atraídos, pelo que apareciam muitas vezes alguns adversários 

sem marcação, os Centrais deixaram de controlar tão bem a profundidade, as coberturas defensivas já não eram 

tão bem feitas e o golo sofrido no início da segunda parte (num erro da equipa da arbitragem) veio condicionar 

a nossa equipa que animicamente se foi bastante abaixo. 

Nota-se também alguma dificuldade no sector defensivo, principalmente ao nível das referências de 

pressão. A bola era jogada para trás e os nossos Defesas Centrais demoraram imenso a reagir, criando mais uma 

vez um espaço muito grande entre a linha defensiva e o sector intermédio, porque não subiam as linhas para 

colocar em fora-de-jogo o adversário. Este aspeto tem sido trabalhado à bastante tempo, mas ainda não foi 

consolidado. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº12 

 

(12/11/2017) 

 

Primeira derrota… 

 

Esta reflexão surgiu após a primeira derrota para o campeonato por 1-2 contra o F.C. Porto que compete 

como Dragon Force F.C. 

Neste jogo a nossa equipa foi claramente pior do que o adversário, teve muita dificuldade em ter a posse 

de bola, em sair a jogar desde trás (tendo sido condicionada pelo nosso adversário a jogar a partir do Defesa 

Central Henrique, que apresentou dificuldades no passe sob pressão) e em criar perigo à baliza adversária tendo 

feito apenas um remate nos primeiros trinta e cinco minutos de jogo. 

Defensivamente fizemos uma boa primeira metade do jogo, recuamos os nossos três setores, sendo 

eficazes nas coberturas defensivas, fechando o corredor central e com uma boa reação à perda da bola. Atacando 

e disputando todas as bolas como se fossem o lance decisivo do jogo e com uma atitude fantástica. 

 Nesse jogo a nossa equipa de Sub-14 acabou por sofrer um penalty, no início da segunda parte, e desde 

esse instante teve de tentar dar a volta ao marcador, aspeto com que levou a que os jogadores ficassem ansiosos, 

nervosos e não fossem capazes de interpretar o jogo da maneira mais apropriada. Acabou-se por sofrer o 0-2 

num lance em que a defender os nossos jogadores do setor defensivo não controlaram a profundidade. 

 No entanto, refira-se que a atitude dos jogadores foi fantástica, nunca desistindo, e a equipa acabou por 

ser recompensada com um golo no último minuto do jogo, na sequência de um lance de bola parada. 

Relativamente à derrota o modo como a nossa equipa sofreu esse segundo golo fez a equipa técnica 

refletir e levou-nos a trabalhar esse aspeto, isto é, o controlo da profundidade, nas unidades de treino que se 

seguiram. 

Os objetivos da equipa, que após a derrota ficou no segundo lugar a três pontos de distância do primeiro 

classificado (F.C. Porto) e se viu obrigada a ganhar os próximos jogos para se manter no segundo lugar e ainda 

obrigada a ganhar por dois golos de diferença ao F.C. Porto na segunda volta do campeonato para passar para o 

primeiro lugar, foram um bocado comprometidos e a equipa técnica acredita que desde então os jogadores 

sentiram que seria complicado serem primeiros classificados, aspeto que levou a alguma desmotivação. 
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Finalmente refleti sobre a diferença de qualidade entre as duas equipas, apesar do F.C. Porto se apresentar 

com jogadores Sub-13, que competem no Escalão Sub-14.  

À partida a nossa equipa teria vantagem do ponto de vista maturacional e físico, mas o adversário teria 

uma grande vantagem na relação com bola e na capacidade técnica individual porque normalmente o F.C. Porto 

apresenta equipas com jogadores com grande capacidade técnico-tática. Foi precisamente isso que se verificou 

durante o jogo. 

A intensidade e forma como o F.C. Porto pressionava era muito forte, o seu Extremo Esquerdo (nº9 - 

Afonso) era muito veloz enquanto o seu Médio Centro (nº 10) tinha uma relação com bola e uma compreensão 

de jogo muito boas. 

Em suma, foi uma derrota dura, que afetou ambição dos Sub-14 do F.C. Foz de ficar em primeiro lugar, 

mas o único caminho que utilizo no futebol após terminar um Morfociclo é trabalhar, por isso obviamente que 

após o jogo contra F.C. Porto foi isso que continuamos a fazer. 

 

 

 



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

131 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

 



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

132 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

133 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

134 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

 

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

135 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

Reflexão nº13 

 

(17/11/2017) 

 

A questão da profundidade 

 

Controlamos muito mal a profundidade, porque os nossos Centrais aprestaram muitas dificuldades em 

posicionar corretamente os apoios orientados, com vista a que a equipa possa avançar ou recuar rapidamente no 

terreno de jogo.io progrida no terreno de jogo e ameace a profundidade possamos recuar rapidamente. 

Essa lacuna verificou-se nos primeiros meses da época desportiva 2017/2018, por isso foi algo que a 

equipa técnica entendeu que seria vantajoso melhorar no nosso setor defensivo, contudo fui sentindo dificuldades 

em trabalhar esse aspeto sem o fazer de forma mais analítica. 

Por outras palavras, tive dificuldade em elaborar um exercício em que fosse capaz de condicionar os 

jogadores e alertá-los para o controlo da profundidade. 

Numa fase inicial a equipa técnica optou por dividir tarefas, enquanto eu ficava mais responsável pelos 

aspetos centrais do exercício os treinadores adjuntos focava-se no controlo da profundidade, por isso através de 

feedback ia alertando os jogadores durante os exercícios e corrigindo-os para que o acima referido fosse 

melhorado. 

Contudo, senti que isso não seria suficiente, porque os erros quer nos treinos quer nos jogos continuaram 

a aparecer. Continuamos a ser prejudicados nos jogos e continuamos a permitir a entrada de diversos passes nas 

costas do nosso setor defensivo. Felizmente a equipa contou com dois Defesas Centrais muito velozes que foram 

compensando essa lacuna acima referida. 

Esta introspeção foi realizada porque houve o receio de que a falta de controlo da profundidade por parte 

do setor defensivo da equipa Sub-14 que acompanhei pudesse prejudicar o desempenho da equipa na Fase de 

Apuramento de Campeão caso a equipa se qualificasse para essa prova extra. 

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

136 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

137 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

138 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

139 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

1. Nota Inicial 

 

Jogo a contar para a jornada número 8 do Campeonato Distrital de Sub 14, 2ª Divisão, Série 1. 

Esperava-se um jogo difícil, tendo em conta que o Serzedo já tinha conquistado 9 pontos em 5 jornadas, estando 

por isso muito próximos da nossa equipa a nível pontual. 

FC Foz a apresentar-se numa estrutura de 1:4:3:3. 

Serzedo a apresentar-se numa estrutura de 1:4:3:3.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

C.F. Serzedo 

Ofensivamente 

O Serzedo apresentou-se na estrutura 1-4-3-3, mas acabou por não causar grandes problemas.  

Saíam sempre a jogar por um dos DC, sendo este a provocar, conduzindo bola, e a causar dúvida. 

Após o momento de saída, procuravam ora jogar no Defesa Lateral ou explorar com passe longo o um dos 

Extremos. 

Destaque para o PL, que caía sempre sobre um dos corredores laterais, tentando criar nesse espaço a 

superioridade numérica. 

Defensivamente 

Não eram agressivos no momento da perda, preferindo organizar-se com as linhas mais baixas.  

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Este foi um jogo menos conseguido da nossa parte, apesar de em grande parte do jogo a posse de bola 

estar em nosso poder, demonstrámos pouca objetividade.  

Foi uma posse de bola inerte, infrutífera, com muitas variações de flanco, sem causar qualquer dano na 

organização do adversário. Faltou objetividade no ataque, havendo demasiada condução da bola, principalmente 

em zonas interiores. Procuramos pouco as diagonais dos Extremos, estes deram pouca profundidade e largura 

ao nosso jogo afunilando-o e encurtando-o. 
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Refira-se ainda que procuramos poucos “buracos” e que os nossos Laterais se envolveram pouco nas 

ações ofensivas da nossa equipa. 

De realçar ainda a inoperância dos DC quando necessitavam de abrir o campo para começar a 

organização ofensiva. Sempre muito juntos, fazendo o campo pequeno. Para além disso, os Laterais nunca 

estiveram demasiado envolvidos no jogo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Esta acaba por ser uma das grandes pechas da equipa.  

A equipa não demonstra atitude competitiva para recuperar imediatamente a bola assim que a perde, por 

outras palavras somos muito fracos na reação à perda sobretudo quando perdemos a bola no corredor central. 

Acrescente-se que acabamos por ter alguns jogadores a passo neste momento (nota-se essencialmente no Médio 

Centro). Isto prejudica a equipa, uma vez que esta acaba por se “partir”, isto é, não defendemos juntos, os 

diferentes setores recuam a velocidades completamente diferentes (setor defensivo recua rapidamente, enquanto 

o setor intermédio recua muito devagar e lentamente, deixando muito espaço à entrada da área). 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Uma vez mais, no momento de recuperar a bola, nunca demonstrámos grande objetividade, preferindo 

circular a bola e guardá-la em vez de aproveitar os espaços para a baliza adversária. 

Refira-se ainda que nunca fomos verdadeiramente fortes neste momento de jogo, porque quando 

conseguíamos criar uma transição ofensiva (sobretudo a partir da velocidade dos nossos Extremos) a atitude dos 

nossos Médios Centro era péssima e estes avançavam a passo não dando linhas de passe mais à frente aos nossos 

Extremos, ficando normalmente em situações de inferioridade numérica e por isso nunca conseguimos criar 

grande perigo a partir de transições ofensivas. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

A nossa organização defensiva começou a falhar na frente da equipa. 

O PL pecou na marcação a um dos DC adversários, ficando depois o nosso Extremo na dúvida sobre 

quem marcar.  

Este último, o Extremo, realizou também mal a marcação, pois partia sempre de dentro para fora, 

deixando sempre uma linha de passe livre para o Defesa Lateral adversário.  
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Enquanto aquilo que era pedido aos nossos Extremos era que aguentassem a marcação ao Defesa Lateral 

adversário, não saindo a pressionar o Defesa Central (exceto se tivessem a certeza e garantia que iriam ganhar a 

bola). 

No meio, devido à falta de ritmo dos nossos Médios Centro, o nosso Médio Defensivo foi apanhando 

inúmeras vezes com mais de um adversário pela frente. Notou-se com o adiantar do tempo de jogo uma quebra 

física devido a esta questão. 

Por outras palavras, como os nossos Médios Centro não ajudavam (ou faziam-no muito lentamente) nas 

ações defensivas o nosso Médio Defensivo teve várias vezes ações defensivas em inferioridade numérica no 

corredor central tendo de tentar pressionar o portador da bola, condicionar linhas de passe e caso o passe fosse 

executado deslocar-se em sprint para outro adversário (o que tinha recebido a bola) para evitar o golo. 

De realçar ainda a dificuldade dos nossos Centrais em realizarem coberturas, sendo diversas vezes 

atraídos ao corredor Defesa Lateral e abrindo vários espaços no meio do terreno de jogo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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1. Nota Inicial 

 

Partida a contar para a 9ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Foz vs Gulpilhares. 

Ficaram de fora dos convocados por opção: Brito, Miguel e Alvão. E ainda Kiko devido a lesão. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

Gulpilhares 

Ofensivamente 

Sabíamos de antemão que este deveria ser um jogo mais acessível, daí a apresentação de alguns jogadores 

menos utilizados no onze inicial. 

De facto, o Gulpilhares demonstrou-se uma equipa bastante desorganizada, quer a nível defensivo como 

a nível ofensivo. 

Não possuíam grandes padrões de jogo. Notou-se que tentavam jogar com passe longo, principalmente 

à procura dos jogadores que procuravam a profundidade nos corredores laterais (jogadores número 31 e 99, isto 

é, os Extremos).  

Mesmo nos pontapés de baliza, optavam por colocar um DC a executar os mesmos.  

Aqui, aproveitámos esse facto, colocando o nosso PL numa posição mais adiantada e nunca em fora-de-

jogo, porque era o DC que batia os pontapés de baliza. 

Defensivamente 

Como dito anteriormente, esta foi uma equipa que se apresentou extremamente desorganizada. 

A nível posicional, meio-campo e defesa estavam muitas vezes mal colocados, facto aproveitado pelos 

nossos jogadores mais adiantados. 

A linha defensiva tentava jogar no limite do fora de jogo, mas a verdade é que essa estratégia resultou 

apenas algumas vezes.  

Os nossos Extremos conseguiram explorar a profundidade com alguma facilidade, pois a linha defensiva 

adversária estava na maior parte das situações muito mal colocada.  

A nível de transições, percebeu-se claramente que não estavam preparados para o momento seguinte de 

jogo. 

Em suma, esta foi uma equipa frágil. Com uma pouco mais de engenho, o resultado poderia ter sido 

bastante mais expressivo.  
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3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Em consonância com jogos anteriores (com exceção do jogo contra o Dragon Force), este foi o momento 

de jogo mais verificado por parte da nossa equipa. 

Mais uma vez, o nosso objetivos foi sair a jogar desde trás. 

De facto, este até foi um problema, pois nota-se claramente uma falta de segurança e de confiança por 

parte do Guarda-Redes (Gui) e de alguns dos nossos Centrais.  

Os Centrais procuram livrar-se da bola o quanto antes, nem sempre tomando a melhor decisão. A isto 

acrescenta-se o facto de que quando libertam a bola, não procuram de imediato ser solução para jogar de novo. 

Isto leva a que a nossa equipa olhe simplesmente para as opções que existem na frente e que não variem o jogo 

de uma forma bastante mais prática. 

Relativamente ao meio-campo, os jogadores que actuaram, procuraram ser sempre solução, nunca se 

escondendo do jogo.  

Com a entrada do Zé e do Ivo, no decorrer da segunda parte, ganhamos mais poder na condução de bola, 

chegando mais facilmente à área adversária pelo corredor central. 

No ataque notou-se pela primeira vez um envolvimento claro dos Defesas Laterais na movimentação 

ofensiva, passando várias vezes (sobretudo na primeira parte) nas costas dos Extremos, garantindo mais linhas 

de passe. Estes em determinados momentos, souberam explorar muito bem os espaços interiores, abrindo 

espaços nas laterais, que como foi dito anteriormente, foram bastante explorados (principalmente pelo Defesa 

Lateral Direito Mateus). 

Acima de tudo, e apesar de não ter sido um jogo muito conseguido, cumprimos o objetivos tendo em 

conta a equipa utilizada. 

Continuamos com algumas dificuldades em ser objetivos, variando o jogo muitas vezes sem propósito 

claro de visar a baliza adversária, por vezes arriscamos pouco o remate de longe.  

 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

 Este momento de jogo verificou-se muito pouco durante este jogo. 

 Estivemos a maior parte do jogo com a posse de bola e, quando a perdíamos, o adversário não sabia o 

que fazer. 
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Na maior parte das vezes tentava colocar a bola na frente mas sem qualquer tipo de sentido nem de 

referências quer espaciais quer de jogador a procurar.  

Além disso, fomos relativamente fortes na reação à perda e aliado a isso a falta de organização tática do 

adversário permitiu-nos recomeçar a fase de organização ofensiva, na maioria das vezes, ainda no meio-campo 

adversário e sem o Gulpilhares conseguir criar uma transição. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

 Este foi um momento aproveitado com alguma eficácia pois conseguimos explorar a desorganização da 

equipa adversária em alguns momentos.  

 Ao invés de salvarmos a bola, resolvemos explorar contra-ataques e ataques rápidos, tendo daí surgido 

dois golos.  

 O Gulpilhares deu demasiado espaço nos corredores laterais e nas costas do setor defensivo e com o 

decorrer do jogo esse facto foi ainda mais notório.  

 

3.4 - Organização Defensiva 

As maiores dificuldades neste momento de jogo foram sobretudo criadas pelos nossos jogadores. 

A insegurança dos Defesas Centrais foi evidente, estando muitas vezes mal posicionados e abrindo vários 

espaços que poderiam ter sido aproveitados pela equipa adversária. 

Aliás, o golo nasce precisamente de um erro crasso de um dos nossos Defesas Centrais. 

Continuamos com algumas dificuldades nas referências de pressão, tendo que existir uma constante 

chamada de atenção por parte do banco de suplentes. 

O nosso meio-campo pecou também em algumas situações, falhando algumas vezes na marcação ao 

meio-campo adversário. Isto porque um dos Médios Centro estava a ser atraído facilmente para os corredores 

laterais, originando o aparecimento de espaço no meio. 

Poder-se-á dizer que a equipa adversária nunca demonstrou qualidade suficiente para aproveitar os erros 

da nossa equipa. 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº14 

 

(26/11/2017) 

 

Extremo ou Médio Centro? 

 

Nesta reflexão pretendi abordar diversos aspetos. 

Em primeiro lugar, a atitude horrível dos jogadores no jogo contra o Gulpilhares, por sentirem que era 

um jogo demasiado acessível. Apesar de terem sido repreendidos ao intervalo e no final do jogo, como venceram 

por 4-1 não acreditei que fosse algo que seria retido pelos jogadores. 

Em segundo lugar, os apoios dos Defesas Centrais continuou a não perfeito, por isso o controlo da 

profundidade continuou igual, mas felizmente a equipa conta com dois Defesas Centrais muito rápidos, capazes 

de se anteciparem ao adversário e de chegarem primeiro à bola. Além disso, nesse jogo a equipa deparou-se com 

um adversário extremamente fraco que se encontrava no último lugar da tabela classificativa. 

Por último, refleti sobre o tema principal desta reflexão, que diz respeito à posição em que os jogadores 

Ivo Cruz e Tomás Tavares deveriam jogar.  

Até ao momento do jogo contra o Gulpilhares decidi colocar o Ivo Cruz a Médio Centro, porque o Ivo 

relaciona-se muito bem com o Zé (Médio Defensivo) e com o David Rosas (Avançado), visto que já jogavam 

juntos na época 2016/2017 no ADR Pasteleira. Enquanto o Tomás tem sido utilizado a Extremo, porque o 

jogador me disse que era a posição onde se sentia mais confortável a jogar, mas sobretudo porque foi identificado 

durante os jogos treino que era aí que mais se destacava. 

No final de Novembro de 2017 reparei que o Ivo a Extremo tinha mais espaço para receber a bola e criar 

desequilíbrios e quando em condução levava a bola para o corredor central podia na mesma servir o Zé ou o 

Rosas, que em caso de perda de bola por parte do Ivo a equipa não era tão prejudicada caso isso acontece no 

corredor lateral ao invés de se suceder no corredor central. 

Além disso, o Ivo a Extremo permitia que o Defesa Lateral pudesse passar nas suas costas para garantir 

profundidade e criar dúvida na equipa adversária, que não sabia se o Ivo ia jogar em largura no Defesa Defesa 

Lateral, em profundidade no Avançado, em apoio no Médio Centro ou se iria conduzir bola enquanto tivesse 

espaço. 
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Relativamente ao Tomás fui sentindo que a Extremo garantia pouca profundidade, mas além disso 

raramente arriscava quer no duelo individual contra o Defesa Lateral adversário quer no remate, podendo ser 

por falta de entendimento do jogo enquanto Extremo ou por falta de confiança em si mesmo, consequentemente 

procurei a partir de Dezembro de 2017 colocar o Tomás Tavares a jogar numa posição diferente, visto que a 

Extremo pouco acrescentava à equipa. 

Assim sendo acabava por demonstrar ser um jogador muito mais útil para a equipa no corredor central 

como Médio Centro. No corredor central o Tomás permite que a bola circule mais rapidamente e com mais 

fluidez do que o Ivo. O Tomás raramente falhava passes, era muito forte a “ver antes” e muito inteligente a 

posicionar-se. 

No seguimento do acima referido, o Tomás começou a ser utilizado como Médio Centro enquanto o Ivo 

como Extremo. 
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1. Nota Inicial 

 

Partida a contar para a 10ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Avintes e FC Foz. 

Ficaram de fora dos convocados Gui e Guga (estavam de férias); Beck doente (com diabetes) e Kiko 

(lesionado) 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

Avintes C.F. 

Ofensivamente 

Neste jogo defrontamos uma equipa que se apresentou na estrutura 1-4-3-3. 

Do ponto de vista ofensivo, procurava a partir dos Centrais e Médio Defensivo colocar a bola em profundidade 

sobretudo nos Extremos que eram bastante velozes, contudo não conseguiram concretizar as situações de perigo 

que foram construindo. 

Defensivamente 

Realizava uma boa pressão, de forma organizada, alta, tentando condicionar-nos na saída de bola, no entanto 

nem sempre organizados na forma como efetuavam a pressão. 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Como é normal, demos prioridade ao jogo apoiado, privilegiando a posse de bola, porém, após o 

adversário ter identificado que o nosso Defesa Central esquerdo não tinha muita confiança com a bola na sua 

posse e demorava muito na tomada de decisão, começamos a ter dificuldades em sair a jogar desde trás com bola 

controlada, uma vez que a equipa do Avintes começou a subir no terreno para efetuar assim uma pressão alta 

mais intensa e mais organizada, provocando algumas dificuldades no que toca a sair a jogar no primeiro terço. 

Posteriormente a esta situação, quando a bola chegava a um dos corredores laterais do campo, notava-se também 

alguma dificuldade no que toca a variação de jogo, originando assim várias aglomerações quando podiam sair 

da zona de pressão e ter espaço para jogar, quando o faziam demoravam muito, o que permitia assim à equipa 

adversária a restruturação tática. Inicialmente, quando conseguíamos fazer chegar a bola ao nosso Ponta de lança 
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os extremos não davam profundidade, o que condicionava o jogo nesse sentido, após terem sido alertados 

começaram a dar mais profundidade dando origem a mais oportunidades de golo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Durante este jogo demonstramos sempre uma boa reação à perda, e ainda uma boa e rápida restruturação 

da equipa, porém tivemos algumas dificuldades nas compensações dos nossos Laterais, principalmente na 

segunda parte, o adversário adotou assim um futebol mais direto na tentativa de se aproveitar dessa situação.  

A falta de empenho a defender, demorando demasiado tempo a recuar no terreno e demorando a fechar 

o “buraco” entre Defesa Central e Defesa Lateral foi notória sobretudo no Manel. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo nunca esteve muito presente durante todo o encontro, porque numa fase inicial da 

partida, após a recuperação de bola a equipa demonstrava inconscientemente pouca calma no que toca à 

construção, também devido à pressão alta por parte do adversário anteriormente referida, originando assim 

bastantes perdas de bola tanto em passes como em condução quer na zona do meio-campo quer na defesa, por 

isso tivemos assim algumas dificuldades em sair do nosso meio campo e quando conseguíamos sair a jogar 

apoiados demorávamos a fazê-lo, o que contribuía para a organização da equipa adversária, para além disso, os 

nossos jogadores do meio campo demoravam muito a soltar a bola o que complicava a ação de atrair o jogador 

adversário para criar espaços.  

 

 

3.4 - Organização Defensiva 

O processo defensivo começava logo nos jogadores mais adiantados, no nosso Ponta de Lança, conseguia 

cobrir as linhas de passe para que a equipa adversária não saísse a jogar com tanta facilidade, quando o fazia. 

Neste jogo tivemos uma defesa bem estruturada, e com uma boa relação defensiva com os jogadores mais 

próximos no que toca a fechar linhas de passe.  

Os nossos Extremos não estiveram muito bem no jogo sendo facilmente atraídos aos Centrais 

adversários, com o intuito de roubar bola, e deixando os Laterais do Avintes sozinhos conseguindo a equipa da 

casa facilmente progredir no terreno pelo corredor lateral. 

Porém, devido a alguns erros foi possível perceber que os defesas não compreenderem o jogo da melhor 

maneira, uma vez que estes não desempenhavam as “dobras” para garantir o equilíbrio tático da equipa, isto é, 
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não realizavam coberturas defensivas quando eram necessárias. Além disso, raramente nos encontramos 

equilibrados. 

 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº15 

 

(01/12/2017) 

 

Jogo top! Que surpresa!  

 

Esta reflexão surge no seguimento da vitória por 0-2 contra o Avintes, porque vencemos uma equipa que 

seguia muito perto de nós na tabela classificativa e que esperava-se um jogo difícil. 

Acabamos por vencer facilmente o nosso adversário chegando ao intervalo a vencer por 0-2 fazendo uma 

primeira parte praticamente perfeita (os melhores trinta e cinco minutos que fizemos até ao momento do jogo 

em questão), com dois golos e dois remates à barra da baliza adversária, mas também porque anulamos 

facilmente o Avintes que não conseguiu criar grandes situações de perigo durante todo o jogo, mas sobretudo 

durante a primeira parte. 

A atitude dos jogadores foi fantástica durante a primeira parte e também em certos momentos da segunda 

parte. Os nossos jogadores foram muito fortes na reação à perda, muito objetivos a procurar “buracos” para golo, 

a criar triângulos, a conservar a posse de bola, a dar os primeiros toques para a frente, a soltar rapidamente a 

bola quando esta se encontrava no corredor central, mas também a conduzir bola quando tinham espaço para 

desequilibrar e atrair adversários. A nossa equipa foi muito forte na finalização. 

Contudo, refira-se que na segunda parte os jogadores facilitaram e relaxaram um bocado devido ao 

excesso de confiança e verificou-se uma diferença da primeira para a segunda metade do encontro muito grande. 

Depois de uma primeira parte fantástica, a segunda metade foi muito fraca do ponto de vista exibicional, 

com má reação à perda, dando a posse de bola ao adversário, com dificuldades em transpor a linha do meio-

campo. 

Refira-se que na segunda parte do jogo o Avintes teve mais posse de bola, mas nunca foi muito objetivo, 

nunca criou grande perigo, porque procurava sempre chegar perto da nossa baliza com passes longos para o 

espaço nas costas dos nossos Defesas Laterais (para explorar a velocidade dos seus Extremos).  

É curioso como esta equipa de Sub-14 que acompanhei como treinador principal na época desportiva 

2017/2018, de uma forma geral, não é capaz de manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma ambição 

durante todo o jogo. Reparei que até mesmo a diferença do nível exibicional entre diferentes jogos é muito 
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grande, ou seja, a equipa conseguia fazer um jogo muito bom, mas logo no jogo a seguir era capaz de ter uma 

péssima prestação.  

Na altura em que realizei esta reflexão acreditava que isso se sucedeu, porque os jogadores em vez de 

nivelarem o seu empenho pelo tamanho da sua ambição, pelos seus sonhos e em vez de darem sempre o máximo, 

só o fazem quando sentem necessidade. Essa necessidade de dar o máximo só surge em alguns jogos e nem 

sempre durante o jogo todo.  
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1. Nota Inicial 

Partida a contar para a 11ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Foz e SC Salgueiros 08. 

Ficaram de fora dos convocados Gonçalo (lesionado), Guga e Gui de férias e ainda Beck por estar doente.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

SC Salgueiros 08 

Ofensivamente 

Neste jogo defrontamos uma equipa que se apresentou na estrutura 1-4-3-3. 

Do ponto de vista ofensivo, procurava a partir dos Centrais e Médio Defensivo colocar a bola em profundidade 

sobretudo nos Extremos que eram bastante velozes, contudo não conseguiram concretizar as situações de perigo 

que foram construindo. 

Defensivamente 

Defendia com bloco baixa, compacto, com os três setores bastante juntos e preocupados em fechar o corredor 

central. Deixava sempre quatro a três jogadores recuados o que dificultava e limitava as nossas hipóteses de criar 

perigo a partir de T.D.A. 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Como é normal, demos prioridade ao jogo apoiado, porém, nem sempre conseguimos sair a jogar com o 

melhor critério, sobretudo devido a erros no passe por parte do nosso Defesa Central Henrique. 

Após o primeiro momento de saída de bola, tivemos dificuldades em entrar no último terço do terreno. 

Estivemos mal em diversos aspetos, tais como ausência de profundidade e largura por parte dos 

Extremos. O primeiro toque era muitas vezes para trás, as ajudas dos Extremos eram dadas em apoio (pediam a 

bola em apoio ao Defesa Lateral) e poucas vezes em profundidade (pedir bola no espaço). 

Quem não tinha bola desligava-se do jogo, havendo relações apenas entre dois a três jogadores (por 

exemplo: Defesa Lateral, Extremo e um Médio Centro), sendo que o Extremo contrário ao lado da bola, não 

procurava pedir a bola em “buracos” nem fazia diagonais. 

Os Laterais envolveram-se pouco nas ações ofensivas da equipa. 
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 Refira-se ainda que arriscamos pouco de longe facilitando as ações defensivas do Salgueiros 08 que 

apenas teve de se preocupar em recuar o bloco, unir os seus três setores e fechar o espaço no corredor central à 

entrada da sua grande área. 

O primeiro toque, o ver antes, e a capacidade de fazer passes de rutura em contrapé foram aspetos que 

não estiveram presentes no nosso momento de organização ofensiva. 

Durante a primeira parte fomos pouco objetivos e variamos muito de flanco sem procurar tirar partido 

de situações de 1x1 ou 1x2, sendo pouco objetivos e arriscando pouco. 

Os Extremos raramente tentaram tirar partido de situações de em que procuraram enganar e fintar o 

Defesa Lateral adversário. 

Assim sendo terminamos a primeira parte em visar a baliza de o S.C. Salgueiros 08. 

Na segunda parte decidimos arriscar mais e tentamos ser mais objetivos, mas os jogadores estavam 

desinspirados e começaram a ficar ansiosos, por isso acabamos por não conseguir marcar. Como quem não 

marca sofre acabamos por sofrer o golo da derroa no último lance da partida. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Durante este jogo demonstramos sempre uma boa reação à perda, e ainda uma boa e rápida restruturação 

da equipa, porém tivemos algumas dificuldades nas compensações dos nossos Laterais, principalmente na 

segunda parte, o adversário adotou assim um futebol mais direto na tentativa de se aproveitar dessa situação.  

A falta de empenho a defender, demorando demasiado tempo a recuar no terreno e demorando a fechar 

o “buraco” entre Defesa Central e Defesa Lateral foi notória sobretudo no Manel. 

Acabamos por sofrer o golo num lance de bola parada que surgiu precisamente numa transição defensiva, 

porque a nossa equipa tardou a reagir e estava desequilibrada (tendo sido este um dos principais motivos para as 

transições do nosso adversário). 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo nunca esteve muito presente durante todo o encontro, porque a equipa visitante 

baixou bastante o bloco, tendo recuado todos os seus setores. Dessa forma o momento de jogo mais frequente 

foi a organização ofensiva da nossa equipa. 

Das poucas vezes que tentamos realizar transições surgiram a partir de movimentações (pedindo bola em 

profundidade e fazendo diagonais) do nosso Avançado o Rosas. 
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Mesmo com um adversário desorganizado cremos que este momento de jogo nunca estaria muito 

presente porque fomos muito pouco objetivos, porque os nossos Extremos não garantiram profundidade ao nosso 

jogo e ainda porque arriscaram pouco no lado individual e nas ações de drible para ultrapassar os Laterais 

adversários. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

O processo defensivo começava logo nos jogadores mais adiantados, no nosso Ponta de Lança, conseguia 

cobrir as linhas de passe para que a equipa adversária não saísse a jogar com tanta facilidade, quando o fazia. 

Neste jogo tivemos uma defesa bem estruturada, e com uma boa relação defensiva com os jogadores mais 

próximos no que toca a fechar linhas de passe.  

As coberturas defensivas raramente foram feitas por parte dos nossos jogadores do setor intermédio. 

Foram escassas as vezes em que os nossos Defesas atacaram a bola de cabeça (sofremos um golo devido 

a falta de comunicação entre o Guarda-redes e os defesas e ainda porque os defesas não aliviaram a bola de 

cabeça tentando fazê-lo com os pés e falhando). 

Devido a alguns erros foi possível perceber que os defesas não compreenderem o jogo da melhor maneira, 

uma vez que estes não desempenhavam as “dobras” para garantir o equilíbrio tático da equipa, isto é, não 

realizavam coberturas defensivas quando eram necessárias.  

Além disso, raramente nos encontramos equilibrados. Com o decorrer do jogo foram cada vez mais as 

vezes em que nos desequilibramos com o ímpeto de tentar fazer o golo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº16 

 

(03/12/2017) 

 

Campeonato Distrital Sub-14 Juniores C Série 1 

 

Findada a primeira volta do Campeonato Distrital Juniores C Sub-14 (2004) refira-se que este 

campeonato pareceu-me até ao momento uma desilusão por diversos motivos. 

Em primeiro lugar porque o nível competitivo é muito reduzido. Poucas equipas nos conseguem causar 

problemas durante o jogo. Apenas o Dragon Force F.C. e o S.C. Salgueiros 08 foram capazes de vencer a equipa 

Sub-14 que acompanho. 

Esperava uma equipa como o Avintes mais forte, mas na realidade tivemos pela frente uma equipa que 

foi facilmente anulada e à qual nos superiorizamos com facilidade. O S.C. Salgueiros 08 apesar de nos ter 

vencido em nada foi superior à nossa equipa.  

Um outro aspeto que me fez ter uma apreciação negativa sobre o Campeonato Distrital Juniores C prende-

se com o facto de terem duas equipas desistido de participar (Leixões e Senhora da Hora), por isso tivemos três 

jornadas em cada volta do campeonato sem jogos, ou seja, um total de seis jogos a menos do que o esperado.  

Julgo que houve uma péssima organização da Associação de Futebol do Porto, visto que tivemos duas 

semanas seguidas em Dezembro de 2017 com apenas dois treinos e ainda dois jogos quase seguidos em ambas 

as semanas. 

Realizamos jogos nos dias 1 de Dezembro, 3 de Dezembro, 8 de Dezembro e 10 de Dezembro de 2017. 

Do meu ponto de vista nunca fez sentido uma série de jogos tão seguidos, porque em outros momentos 

da época desportiva 2017/2018 a nossa equipa de Sub-14 do F.C. Foz esteve vários fins-de-semana sem competir 

para o Campeonato Distrital, acrescente-se que chegamos a ter dois fins-de-semana seguidos sem realizar jogos 

do Campeonato Distrital. 

A A.F.P. não poderia prevenir situações destas? Talvez tivesse sido mais competitivo jogar em no 

Campeonato Distrital de Sub-15. 

Confesso ter ficado desiludo com o Campeonato Distrital Juniores C de Sub-14, que além de ter tido 

várias pausas, teve equipas de baixo nível competitivo. 
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1. Nota Inicial 

Partida a contar para a 12ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Foz e ADR Pasteleira. 

Partindo do princípio que era um jogo acessível visto que a equipa adversária estava nos últimos lugares da 

tabela classificativa. 

Foram estabelecidos objetivos por parte da equipa técnica, para além da vitória, objetivos esses que teriam 

em vista uma melhor performance da equipa.   

Ficaram de fora dos convocados: Brito e Ventura por só terem comparecido a um treino num Morfociclo que 

contou com dois treinos e dois jogos. Beck por doença. E Mateus por não ter aparecido aos treinos. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

ADR PASTELEIRA 

Ofensivos 

Do ponto de vista ofensivo o Pasteleira apresentou-se em 1-4-3-3, procuravam um jogo mais direto e longo, 

procurando a profundidade e o espaço nas costas do nosso setor defensivo. 

Exploravam sobretudo a velocidade do Extremo Direito, que era bastante rápido. Apesar da organização 

conseguiram fazer um golo caindo por terra um dos objetivos estabelecidos para este encontro (não sofrer golos).  

Defensivos 

Do ponto de vista defensivo, mostraram ser uma equipa desorientada com erros no que toca a compensações e 

também na fraca pressão que praticavam. Os únicos problemas que nos conseguiram colocar passaram por baixar 

o bloco e tentar fechar o corredor central num campo que é pequeno e que é preciso pouco para defender bem 

fruto das suas dimensões. 
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3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Como já é normal, a nossa equipa optou predominantemente por sair a jogar de forma apoiada, sendo 

que os Centrais continuam bastante inseguros quando têm a bola nos pés o que os leva a cometer alguns erros 

durante o jogo. Dificuldades em ver antes, em dar o primeiro toque de forma orientada para onde tencionam 

jogar, e ainda em escolher as melhores opções de passe. 

Os jogadores do setor intermédio procuravam estar sempre disponíveis para receber bola nunca 

descorando a estrutura tática da equipa. A entrada do Ivo veio trazer qualidade à equipa, mas em contrapartida 

a equipa não circulou tanto a bola pois este jogador tem grande capacidade técnica e uma fantástica relação com 

bola, tardando em certos momentos por escolher o melhor momento de soltar a bola e jogar no colega de equipa 

“livre”. O excesso de condução de bola por parte do Ivo leva a que às vezes exagere e acabe por perder a bola 

ou soltar a mesma tarde demais, o que aconteceu bastante no último terço do tempo de jogo. 

O setor ofensivo, numa fase inicial estava um pouco condicionado pelo nosso Ponta de Lança ser o 

Diogo, pois não se relacionou bem com o jogo que estávamos a praticar, o que levou a que a equipa estivesse a 

jogar como se tivesse menos um jogador em campo durante os primeiros 30 minutos do encontro.  

Faltou a nossa equipa ser capaz de procurar “buracos” entre Centrais e Laterais adversários, faltou os 

nossos Extremos darem profundidade e serem mais agressivos com bola arriscando poucas vezes o 1x1. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

 Este foi um momento pouco frequente no jogo, visto que estivemos a maior parte do jogo com a posse 

de bola e quando a perdíamos eramos bastante rápidos a recuperá-la, mas do nosso ponto de vista não tanto por 

empenho da nossa equipa, mas sobretudo por demérito do adversário e desorganização do mesmo que não soube 

aproveitar melhor os momentos em que ganhava a posse de bola. Por outras palavras, não só pela rápida reação 

à perda ou bom posicionamento dos nossos jogadores, mas também devido às limitações técnicas e táticas da 

equipa visitante, pois como já foi referido, davam prioridade a jogar a bola longe da zona de perigo o que 

facilitava a tarefa defensiva da nossa equipa. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

 Na fase inicial deste jogo as nossas transições ofensivas foram marcadas por passes rápidos e objetivos, 

uma vez que seria um jogo fácil de conquistar a vitória tínhamos jogadores com pouco tempo de jogo 
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comparativamente a outros jogadores. Estes jogadores a quem foi dada a oportunidade de mostrar o que sabem 

fazer não transportavam tanto a bola, porque não têm tanto sucesso nas suas ações individuais. 

Na segunda parte este momento de jogo não ocorreu tanto, porque além de termos sofrido golo (levou à 

entrada de jogadores mais dotados do ponto de vista técnico e que recorrem mais à condução de bola) sofremos 

esse mesmo golo no início de uma transição ofensiva, consequentemente os nossos jogadores acautelaram-se 

para não as fazerem tantas vezes com o risco de nos desequilibrarmos e fomos mais fortes na reação à perda. 

Por último, a partir desse instante sempre que realizamos T.D.A. fomos mais eficazes e conseguíamos 

sempre partir bem para o ataque, apoiados e com os jogadores a ocuparem espaços vitais para o ataque. Refira-

se ainda que com a entrada de jogadores com mais qualidade técnica passamos a ser mais eficazes a conseguir 

sair a jogar com uma boa relação entre os jogadores do meio-campo 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Numa fase inicial o que mais influenciou a prestação do setor defensivo foi a insegurança por parte de 

um dos Laterais, o que levou a cometer alguns erros que poderiam ter sido melhores aproveitados pelo 

adversário, tais como se precipitar quando estava com a bola e não optar pela melhor opção, referimo-nos ao 

Alvão. Apesar de ser um jogador esforçado é um jogador que apenas compete pelo seu segundo ano e que não 

é muito dotado do ponto de vista individual e de relação com bola. Acabando por errar várias vezes no momento 

de receção de bola (1º toque), sendo incapaz de decidir da melhor maneira. 

No meio-campo os jogadores estavam com uma boa reação à perda, mas por vezes não faziam a pressão 

ao adversário portador da bola nem na zona correta criando assim alguns espaços importantes que mais uma vez 

não foram bem aproveitados pelo adversário. Por exemplo, tivemos vários momentos em que os três jogadores 

do meio foram pressionar o adversário ficando muito espaço no lado vazio. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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1. Nota Inicial 

Partida a contar para a 13ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre Panther Force FC e FC Foz. 

Ficaram de fora dos convocados por lesão Miguel Beck, por só terem ido a um treino num Morfociclo com 

dois treinos e dois jogos Ventura e Brito e ainda o Mateus que desistiu e abandonou a equipa. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

Panther Force F.C. 

Ofensivamente 

  A equipa do Panther Force criou algumas dificuldades, tendo inclusive esta equipa tido, em alguns 

momentos, alguma superioridade. 

 A equipa visitante criou dificuldades porque explorou bastante a profundidade, quer por parte dos 

Extremos (que eram bastante rápidos e bons tecnicamente), quer devido ao porte físico e velocidade do Ponta 

de Lança (Elias), que neste encontro jogou a Extremo Direito (ao contrário do que havia feito na primeira volta 

do campeonato). 

Defensivamente 

Apresentou-se na estrutura 1-4-3-3 com duplo Médio Defensivo. 

Deixavam sair a jogar, para imediatamente pressionar o portador da bola na 1ª fase de construção.  

Eram agressivos na reação à perda e tinham alguma vantagem no duelo físico.  

 Fechavam muito bem o corredor central, mas como o campo era grande acabavam por deixar muito 

espaço nos corredor laterais que procuramos explorar durante todo o jogo. 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Este foi o momento de jogo mais presente nesta partida.  

A equipa do Panther Force convidou, na grande maioria do jogo, o nosso guarda-redes a sair a jogar curto 

(sobretudo pelos Centrais).  

Após um dos nossos Centrais receber a bola a pressão feita pela equipa da casa era bastante forte e por 

isso foi necessário que os nossos três jogadores do setor intermédio fossem todos eles soluções. 
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Tivemos algumas dificuldades em sair a jogar com qualidade fruto das dimensões do campo, do vento, 

da pressão do adversário e da falta de ajudas (quem não tinha bola tinha tendência a “adormecer” e a ficar parado 

à espera da bola). 

Os nossos Médios Centro exageraram na condução da bola quando havia muito espaços nos corredores 

laterais para os nossos Extremos aproveitarem. Isto aconteceu sobretudo com o Sérgio que fez uma exibição 

muito apagada. 

Os nossos três jogadores do setor intermédio pediam a bola colados aos Médios Centro do Panther Force 

em vez de fugirem da marcação, visto que só olhavam para a bola. 

Tentamos o golo poucas vezes de longe durante a primeira parte. Curiosamente este aspeto mudou nos 

segundos 35 minutos e foi dessa forma que conseguimos fazer os únicos golos do jogo (remate de fora de área 

do Ivo e do Rosas). 

Fomos pouco objetivos no nosso jogar, variando muitas vezes de flanco, mas procurando pouco os 

“buracos” entre os jogadores do setor defensivo da equipa da casa, em parte porque os nossos Extremos 

raramente davam profundidade. 

O Miguel que atuou a Extremo Esquerdo, fez uma exibição muito fraca porque nunca deu profundidade, 

agarrou-se demasiado à bola, fechou o campo (afunilou-o) pedido sempre a bola em apoio e muito perto do 

corredor central. 

Em suma, fizemos um jogo muito pouco conseguido durante a primeira parte tendo a segunda parte sido 

bem melhor, mas ainda muito aquém daquilo que somos capazes. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Este momento de jogo verificou-se algumas vezes, sobretudo quando o adversário procurou explorar a 

velocidade do Elias (Extremo Direito) com passes longos metidos nas costas, em profundidade, dos nossos 

laterais. 

Houve pouca comunicação entre os nossos jogadores que caso falassem uns com os outros podiam ter 

evitado muitas dores de cabeça e sobressaltos. 

A reação à perda por parte dos três jogadores do meio foi deplorável. 

Os Laterais raramente fechavam com vista a garantir o equilíbrio defensivo. 

O Extremo contrário ao lado da bola ajudou nas ações ofensivas quando o Panther Force atacava pelo 

lado do seu Extremo Direito (Elias), mas quando o fazia pelo corredor lateral esquerdo o nosso Extremo direito 

não ajudava nas ações defensivas. 



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

188 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

No entanto, raramente se verificou sendo que as jogadas mais perigosas surgiram sobretudo por demérito 

nosso, que em certos momentos permitimos que o adversário nos conseguisse apanhar desequilibrados ou sem 

reagirmos à perda de bola. Felizmente não houve golos do Panther Force porque os nossos Centrais foram 

rápidos a antecipar os lances. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento de transições ofensivas praticamente não ocorreu, logo não 

conseguimos tirar grandes conclusões sobre o mesmo. 

Em primeiro lugar, porque a equipa visitante apresentou-se sempre com um bloco baixo e com os setores 

defensivo e intermédio muito juntos. 

Em segundo lugar, porque preferimos progredir no terreno de jogo com bola controlada, em passe, com 

a equipa junta e compacta procurando sempre garantir superioridade numérica em zonas mais adiantadas do 

terreno, isto é, em organização ofensiva. 

Em terceiro e último lugar, porque fomos pouco objetivos, raramente garantimos largura e profundidade 

e quase nunca aproveitamos o espaço que havia nos corredores laterais para progredir em condução ou com 

passes de rutura por onde havia espaço. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo foi aparecendo de espaços a espaços ao longo de todo o jogo. 

Estivemos muito mal na reação à perda tendo sido dos nossos piores jogos sobretudo por parte dos três 

jogadores do setor intermédio. 

Além disso, raramente atacamos a bola de cabeça, parecendo ter medo de ficar despenteados. Aspeto que 

necessita de intervenção nas próximas unidades de treino. 

Não fomos capazes de pressionar alto de forma intensa porque os Extremos estavam a dormir e iam 

pressionar os Centrais em vez de taparem as linhas de passe para os Laterais e porque o campo era demasiado 

grande o que implicava que para que a pressão fosse eficaz e forte que os jogadores tinham de se esforçar e dar 

o máximo coisa que não aconteceu. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº17 

 

(10/12/2017) 

 

Que se passa equipa!? 

 

Após mais um jogo contra outra equipa que já tínhamos defrontado na primeira volta do Campeonato 

Juniores C Sub14 (2004) Série 1, comecei a refletir sobre aquilo que havia sido a evolução da nossa equipa até 

ao momento da presente reflexão comparativamente com a evolução das outras equipas da nossa série. 

Em primeiro lugar, refira-se que pareceu-me que o ADR Pasteleira nos criou muito mais dificuldades, 

porque apresentou uma equipa muito mais organizada defensivamente, conseguindo melhorar na capacidade em 

manter a posse de bola e equilibrando o jogo até meio da segunda parte. 

Em segundo lugar, o Panther Force F.C. conseguiu ir para o intervalo empatado 0-0 connosco, fizemos 

uma boa segunda metade do encontro (no qual dominamos), mas tivemos muitas dificuldades em criar situações 

de perigo para a baliza adversária e só conseguimos fazer golo a quinze minutos do apito final. 

Por um lado devido à atitude que os jogadores tiveram nas unidades de treino que antecederam esse jogo, 

que acabou por influenciar o seu rendimento nos jogos, porque jogamos como treinamos. 

Por outro lado porque o Panther Force evoluiu e apresentou-se muito mais organizado do ponto de vista 

defensivo, menos atraído à bola, mais forte nas coberturas defensivas e na reação à perda de bola, mais 

consistente a juntar os seus três setores e a fechar o corredor central (jogou com duplo Médio Defensivo). 

Acredito que o primeiro motivo para ter havido evolução nas outras equipas e sentir que a nossa equipa 

estagnou passa pela falta de empenho na maioria dos treinos e jogos, que os jogadores começaram a ter com o 

desenrolar da época desportiva 2017/2018. 

Obviamente que em contexto de jogo a competitividade é maior e que os nossos jogadores esforçavam-

se mais do que em contexto de unidade de treino, mas mesmo assim senti que estávamos num patamar evolutivo 

bem menor do que o que seria esperado. 

Um outro motivo para termos estagnado prendeu-se com o facilitismo que os jogadores sentiam ao 

disputar a Série 1 do Campeonato Distrital Juniores C Sub-14, porque não era preciso muito para vencer a 

maioria dos adversários e creio que os jogadores se foram apercebendo disso. 
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Mesmo quando repreendia a atitude da equipa ao intervalo e a prestação que estavam a ter – como fiz 

nos dois últimos jogos contra ADR Pasteleira e Panther Force F.C. – a equipa acabava por conseguir bater o seu 

adversário aumentando o ritmo de jogo, por isso era crucial refletir e pensar no que fazer para inverter a atitude 

dos jogadores. 

Nesta altura da época e relativamente a este assunto não tinha a certeza do caminho que deveria seguir, 

mas tive a certeza e convicção de que com a estrutura da Escola de Formação Dragon Force Foz (ajuda do 

Departamento de Psicologia, de Pedagogia) nunca iria ter de enfrentar essa dúvida sozinha, muito menos quando 

podia também contar com dois treinadores adjuntos empenhados e sérios no trabalho que desempenhavam. 
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Reflexão nº18 

 

(12/12/2017)  

 

Desistência de Mateus Guerra 

 

 Na semana de 11 a 17 de Dezembro de 2017, no dia 12 de Dezembro o Defesa Direito Mateus Guerra 

desistiu e abandonou o clube. 

Não me foi possível falar pessoalmente com o jogador, porque o Mateus sempre foi um jogador muito 

reservado, nunca referiu que estava desanimado por ter tido poucas oportunidades, mas refira-se que era um 

jogador muito inconstante, faltava a vários treinos, não compreendia as ideias de jogo tão bem como outros 

jogadores que ocupavam a mesma posição.  

De acordo com a justificação dada pelo Encarregado de Educação ao Coordenador da Escola Dragon 

Force Foz o Mateus desistiu porque era pouco utilizado. 

 Julgo que podia e devia ter gerido melhor a situação dando mais apoio ao jogador, falando com ele sobre 

a sua escassa utilização e explicando-lhe que é algo natural, visto que é a sua primeira experiência no futebol de 

onze, fazendo-o ver que houve um encontro em que ia ser titular, mas que não jogou porque se esqueceu do 

documento de identificação. 

 Por outro lado, parece-me que atualmente os jogadores são cada vez menos resilientes, lidam cada vez 

pior com a adversidade e desistem mais facilmente ao menor contratempo. 

 No contexto Dragon Force Foz a maioria dos jogadores vêm de famílias com muitas possibilidades e que 

têm tudo na vida como adquirido não tendo de lutar por nada, porque os seus pais possuem bastantes capacidades 

financeiras, isto faz com que não consigam nem saibam lidar com o insucesso e não reagem bem quando têm de 

lidar com algo pelo qual têm de lutar. 

 Parece-me que este foi um caso em que o anteriormente referido se verificou. 

Após saber do abandono do Mateus fiquei triste, porque senti que não consegui ajudar aquele jogador. 
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Reflexão nº19 

 

(18/12/2017) 

 

Diálogos de treinadores 

 

No mês de Dezembro tive várias reuniões com o Coordenador da Escola de Formação da Dragon Force 

Foz.  

Essas reuniões forma mais frequentes quando o Coordenador passou a desempenhar em vários jogos a 

função de Diretor nos jogos da Equipa Sub-14 da qual fui Treinador Principal. 

As reuniões foram sobre assuntos como a estrutura das unidades de treino, sobre as conversas entre 

Treinador Principal e os jogadores, sobre a postura da equipa técnica nos treinos, sobre os objetivos das unidades 

de treino e de alguns exercícios utilizados. O objetivo era procurar ajudar-me a desempenhar melhor as minhas 

funções e ajudar-me a evoluir enquanto treinador principal de uma equipa que competiu em futebol de onze. 

Recebi vários conselhos sobre as posições dos jogadores, sobre o entrosamento dos jogadores. 

Um dos momentos de reflexão esteve relacionado com os aspetos trabalhos nas unidades de treino, ou 

seja, se por um lado planeava uma unidade de treino a pensar no que pretendia trabalhar do ponto de vista da 

Organização Ofensiva, segundo o Coordenador da Dragon Force Foz, não fazia muito sentido trabalhar 

Organização Defensiva no mesmo exercício e em simultâneo (aspeto do qual discordei, desde que aquilo que 

trabalhava ofensivamente não seja concorrente de aquilo que se trabalhava defensivamente). 

Uma outra reflexão prendeu-se com a minha postura que por vezes era demasiado agressiva para com os 

jogadores e o modo como repreendia a postura dos jogadores nos treinos. 

Nesta fase da época 2017/2018 vivi uma fase em que tive várias reuniões e em que refleti em diversos 

aspetos (alguns com que concordei outros em que discordei), que me fizeram crescer enquanto Treinador 

Principal. 

Isso ajudou-me a crescer como treinador e como pessoa, a saber lidar com a adversidade, a saber lidar 

com críticas construtivas sobre o nosso trabalho, porque ser treinador de futebol faz parte disso mesmo.  
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Significa saber lidar com a pressão, com a opinião dos outros, significa saber convencer os outros que 

aquilo que fazemos é o melhor para o rumo que se pretende que a equipa tome em prol dos objetivos traçados 

no início da época. 
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Reflexão nº20 

 

(22/12/2017) 

 

Ausências aos treinos 

 

Este foi um Morfociclo pouco aquisitivo, porque em todas as unidades de treino faltaram imensos 

jogadores, porque seguiam-se as férias de Natal, não íamos ter jogo no dia 23 de Dezembro de 2017 nem no dia 

24 de Dezembro de 2017. Também no Morfociclo anterior não houve jogo para o Campeonato Distrital. 

Dessa forma, o planeamento das unidades de treino esteve sempre um bocado condicionado, visto que 

nunca sabia quantos jogadores ia ter nos treinos, na realidade nunca estiveram mais do que quatorze jogadores 

nos treinos. 

Em primeiro lugar, obrigou-me a reformular várias unidades de treino. 

Em segundo lugar, não foi possível trabalhar aspetos mais Macro, uma vez que conseguíamos fazer era 

Gr+6x6+Gr. 

Apesar de ter advertido os jogadores, de realizar treinos mais assentes em jogo para que os jogadores 

gostassem dos treinos (incentivando-os a vir aos treinos nessa última semana de treinos de 2017) a verdade é 

que nada parecia mudar na mentalidade dos jogadores e esse Morfociclo composto por 3 unidades de treino, 

mais me pareceu um Morfociclo sem treinos e pouco aquisitivo para os jogadores presentes nos treinos, porque 

o empenho e dedicação e foco dos jogadores não foi o mesmo. 

A imagem que ficou retida foi de total desinteresse da equipa que segue no segundo lugar do Campeonato 

Distrital. 
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Reflexão nº21 

 

(03/01/2018) 

 

Trabalho do Departamento de Psicologia 

 

 Começamos a contar com um Psicólogo que acompanhou a equipa de perto em todas as unidades de 

treino e em todos os jogos do Campeonato Distrital, com o intuito de tentar motivar alguns jogadores, 

desenvolver competências naqueles que se aceitem trabalhar com o mesmo ajudando a melhorar o seu 

rendimento desportivo. 

 Refira-se que nenhum jogador foi obrigado a trabalhar com o Psicólogo, contudo alguns foram 

recomendados a fazê-lo pela equipa técnica ou pelos Encarregados de Educação. 

 O objetivo era sobretudo aumentar a coesão da equipa, que sempre foi escassa, aumentar a humildade de 

alguns jogadores, aumentar a confiança de outros, reduzir os níveis de stress e ansiedade de alguns jogadores, 

ajudar a lidar com o insucesso, aumentar a competitividade nas unidades de treino traçando objetivos e aplicando 

(aspeto a ser equacionado) uma escala de esforço relativo nas unidades de treino. 

 Do meu ponto de vista, pareceu-me ser uma ferramenta fantástica e extremamente útil que poderia ajudar 

a equipa a melhorar o seu rendimento que se encontrava estagnado desde o início do mês de Dezembro. 

Verifiquei que existe uma grande falta de compromisso, uma falta de interesse no treino e na equipa. 

Alguns jogadores estavam desmotivados, outros muito motivados, julgando-se futebolistas perfeitos e sem 

qualquer aspeto a melhorar. 

 Por isso, como não sabia com certeza absoluta qual o melhor caminho a seguir, nem qual a melhor 

estratégia a utilizar foi com relativa facilidade que aceitei o apoio do Departamento de Psicologia. 

Foi a primeira vez que trabalhei de perto com a ajuda de um Psicólogo, mas nunca tive qualquer tipo de 

problema e pedir-lhe ajuda no que julguei ser necessário, sempre tive uma grande abertura para implementar 

todo o tipo de ferramentas ou estratégias que eram consideradas necessárias para melhorar o rendimento dos 

jogadores e simultaneamente da equipa. 
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1. Nota Inicial 

 

Partida a contar para a 16ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre Leça do Balio e FC Foz às 9h00 

com muito frio. 

Adivinhava-se assim um jogo tranquilo, tendo em conta os resultados do Leça do Balio, mas que acabou 

por não o ser e que acabou por ser dos piores jogos em termos de entrega por parte da equipa. 

De fora dos convocados ficaram: Beck por lesão, Zé e Kiko por estarem de férias. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

Leça do Balio 

Ofensivamente 

  A equipa do Leça do Balio criou algumas dificuldades a nível ofensivo. No entanto salientamos o facto 

de tentarem explorar sobretudo a profundidade dos seus Extremos e do Ponta de lança. 

Defensivamente 

Esta foi uma equipa bastante compacta a nível defensivo, sobretudo a tapar a zona interior do terreno. 

Apresentou-se em 1-4-3-3 com duplo Médio Defensivo, aspeto que lhes permitiu fechar melhor o corredor 

central e nos deixou com mais espaço nos corredores laterais mas que nem sempre aproveitamos. 

Apesar dos resultados menos positivos nas jornadas anteriores, o Leça do Balio apresentou-se com um 

bloco bastante junto e que poderia ter causado alguns problemas, não fosse a qualidade individual de alguns dos 

nossos elementos.  

Eram também bastante agressivos no momento da transição defesa-ataque sendo extremamente rápidos 

e objetivos a procurar alvejar a nossa baliza, no entanto nunca criaram um lance de verdadeiro perigo. 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Podemos dizer que a nossa equipa entrou bastante bem no jogo, tendo tido uns bons primeiros 10 

minutos. 
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Identificamos algum relaxamento por parte de alguns elementos e detetamos alguns problemas, que já 

vinham sendo evidentes em jogos anteriores, nomeadamente o facto de os Extremos e os Laterais não explorarem 

a profundidade, e de ainda estes estarem várias vezes na mesma linha.  

Nota-se ainda que os Extremos não possuem uma grande capacidade de decisão, quer seja com a bola no 

pé, quer seja no jogo sem bola, sendo incapazes de se posicionarem corretamente de acordo com o que o jogo 

está a dar (ex. poucas diagonais e consequente pouco aproveitamento de espaços interiores). E ainda pouca 

iniciativa em arriscarem em ações individuais e tentarem ultrapassar os Laterais adversários. 

Relativamente aos Laterais, estes ainda poderão envolver-se mais em ações ofensivas. 

Tocando em outros pontos, reparamos que os Médios Centro receberam a bola muitas vezes de costas e 

raramente conseguiam decidir de forma correta para procurar Extremos e Avançado, isto porque raramente havia 

comunicação entre os jogadores e porque raramente “viam antes”. 

A atitude da equipa foi de desleixo, de falta de empenho, estivemos muito mal a manter a posse de bola, 

tendo algumas dificuldades nesse capítulo. 

Houve desleixo, quem não tinha a bola estava desligado do jogo e pouco procurava ser opção para o 

portador da bola. 

Quando variamos de flanco fomos pouco objetivos, procuramos poucos “buracos” e raramente 

arriscamos remates de fora de área. 

Fomos para o intervalo empatados 0-0 e só na segunda parte com a entrada do Ivo para o setor intermédio 

é que começamos a conseguir desequilibrar mais e houve mais objetividade e mais passes de rutura ora entre 

Defesas Centrais ora entre Defesa Central e Defesa Lateral adversários. Foi dessa forma que surgiu o único golo 

do jogo com um passe fantástico do Ivo e uma desmarcação incrível do Rosas (que foi o único elemento da 

frente que fazia desmarcações e diagonais e que pedia a bola nas costas do setor defensivo do Leça do Balio).  

 

 

 

 

3.2 - Organização Defensiva 

Houve alguns progressos relativamente a jogos anteriores, como por exemplo o facto de os Centrais 

estarem bem a controlar a profundidade, quer seja pela boa colocação em campo, quer seja pelo bom 

posicionamento dos apoios.  
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Conseguimos manter um bom equilíbrio defensivo, sobretudo durante os primeiros 35 minutos de jogo. 

O Leça do Balio raramente conseguiu criar lances de verdadeiro perigo e fez apenas 3 remates durante todo o 

jogo, tendo o lance mais perigoso sido anulado por fora-de-jogo. 

Salienta-se que o principal jogador do Leça do Balio era o Médio Defensivo que era bom na relação com 

bola e era por ali que passava o jogo da equipa da casa tentando sair a jogar a partir do mesmo, que depois fazia 

passes longos ora para os Extremos ora para o Avançado. Apercebendo-nos disso conseguimos anular esse 

jogador mais vezes na segunda parte e conseguimos anular facilmente as ações ofensivas do Leça do Balio. 

Os nossos Extremos estão melhor a pressionar não se deixando ser atraídos pelo Defesa Central, ficando 

a tapar a linha de passe para o Defesa Lateral adversário convidando a equipa da casa a jogar no corredor central 

onde temos vantagem fruto da qualidade do nosso setor intermédio. 

Finalmente, no 1º momento de pressão, convidamos o adversário a sair a jogar, fazendo-os errar alguns 

passes, o que nos permitiu ganhar algumas bolas à entrada da área.  

 

3.3 - Transição Ataque-Defesa 

Quanto à Transição Ataque-Defesa, sofremos algumas transições com passes longos e bola metida nas 

costas dos nossos Centrais, porque nem sempre estávamos equilibrados e nem sempre atacámos a bola de cabeça.  

Contudo, refira-se que o adversário nunca teve capacidade para ultrapassar os nossos Centrais, porque 

estes eram bastante rápidos e controlavam o lance. Dessa forma raramente sofremos transições perigosas e que 

o nosso adversário tenha sido capaz de finalizar. 

A reação à perda nem sempre foi a melhor, mas nem isso permitiu ao adversário criar situações de 

transições perigosas porque a primeira coisa que procurava fazer quando tinha bola era procurar jogadores mais 

adiantados com passes longos sem grande critério. 

Para além do factor anterior, deixamos o Ponta de lança do Leça do Balio, que era forte fisicamente, 

receber bola com alguma liberdade.  

 

 

3.4 Transição Defesa-Ataque 

Relativamente à Transição Defesa-Ataque, raramente estivemos neste momento do jogo, porque o 

adversário apresentou-se com a linha do setor defensivo bastante recuada.  

Das poucas vezes que conseguimos realizar T.D.A. o adversário já estava a perder e decidiu arriscar mais 

e desequilibrou-se algumas vezes. Este momento de jogo também se verificou pouco porque fomos pouco 
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objetivos lateralizando muito o nosso jogo e porque os nossos Extremos davam pouca profundidade e pediam 

sempre a bola no pé e nunca no espaço nas costas do setor defensivo do Leça do Balio. 

 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº22 

 

(07/01/2018) 

 

Vitória com Sabor a Derrota 

 

No jogo contra o Leça do Balio ganhamos por 0-1, contudo senti a equipa desmotivada, desinteressada 

pelo jogo. Pode-se dizer que foi um jogo com sabor a derrota. 

Fomos consistentes a defender (a falta de inspiração do adversário também ajudou), porque a equipa da 

casa nunca criou verdadeiras ocasiões de golo, no entanto o nosso jogo foi fraco.  

Encontramos muitas dificuldades para criar perigo com bola. Houve pouco empenho dos nossos 

jogadores. A reação à perda da posse de bola foi fraca, houve excesso de condução de bola no nosso jogo, pouca 

objetividade, pouca capacidade em criar desequilíbrios. A equipa esteve anímica, sem raça, sem paixão. 

Porém, conquistamos os três pontos, mas julgo que no contexto de Sub-14 não importa somente isso. 

Acredito que a equipa se encontrava numa espiral de falta de motivação, paixão, ambição, identidade.  

Em parte por culpa minha por não conseguir encontrar nem usar as ferramentas necessárias para motivar 

os jogadores e potenciar cada um deles ao máximo. 

Por outro lado, fruto da facilidade que a equipa foi sentindo no Campeonato Distrital em que competia. 

Apenas três equipas se deparam de igual para igual connosco: Dragon Force, Avintes e Salgueiros.  

Os jogadores sentiam e sabiam que não precisavam de se esforçar muito para ganhar a maioria dos jogos 

e exemplo disso mesmo foi o jogo contra o Leça do Balio. 

Senti-me triste e frustrado porque vi jogadores apáticos. 

Julgo que a mudança passa por uma mudança da minha postura, sendo cada vez mais exigente nas 

unidades de treino, colocando objetivos de performance em cada jogo do Campeonato. Passa ainda por tentar 

motivar os jogadores menos motivados e que estão num patamar inferior, mas que poderiam ser alternativas 

úteis para a equipa. 
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Reflexão nº23 

 

(12/01/2018) 

 

Falta de compromisso 

 

 Fui lidando com uma equipa diferente de todas aquelas com as quais já trabalhei. Verifica-se desde 

Setembro que existe uma grande falta de compromisso na maioria dos jogadores, porque quase todas as semanas 

existem jogadores a faltar aos treinos sobretudo em duas circunstâncias. 

 A primeira diz respeito a se temos ou não jogo para o Campeonato Distrital no Domingo. Se não temos 

existem vários jogadores a faltar, mas se temos jogo a maioria aparece aos treinos. 

 A segunda diz respeito às férias de Natal onde existem vários jogadores ausentes dos treinos durante 

vários dias ou até mesmo semanas. 

 Este aspeto desiludiu-me, porque os treinos e o jogo deveriam ser os seus momentos preferidos da semana 

e deveriam preferir faltar a tudo em detrimento do futebol tamanha a paixão que sentem pelo futebol.  

 Contudo, é algo que não ser verifica em muitos destes jogadores. Não sei bem o motivo, mas creio que 

o principal culpado tenho de ser eu, por não os conseguir cativar, motivar e apaixonar pelo treino ou jogo de 

forma suficiente. 

 Esta foi mesmo a equipa de todas as que já orientei quer como Treinador Ajunto quer como Treinador 

Principal que teve uma taxa de ausências às unidades de treino superior. 

 Acredito que seja pelo motivo anteriormente referido, mas também pelo contexto que é a Dragon Force 

Foz onde muitos jogadores vêm de meios familiares com grandes possibilidades económicas e a importância 

que os Encarregados de Educação dão ao futebol é muito pouca acabando por influenciar os jogadores, que 

optam por ir de férias, ir a um jantar de família, ir ver um jogo de futebol ao Estádio do Dragão em virtude de ir 

ao treino. 

 Por isso tentei mudar essa realidade, criando empatia dentro da equipa, unindo os jogadores, 

apaixonando-os pelo treino, mas sem deixar de ter a minha postura autoritária.  
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1. Nota Inicial 

Partida a contar para a 18ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre Dragon Force FC e FC Foz. 

Sabia-se de antemão que seria um jogo complicado, devido às informações que tínhamos sobre a equipa 

adversária e aliado a isso ao facto de termos perdido 1-2 em casa na primeira volta do campeonato. 

Ficaram de fora dos convocados: João Martins devido a doença, Diogo e Sérgio por opção. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

Dragon Force FC 

Ofensivamente 

  Este foi o jogo em que tivemos mais dificuldade em ter posse de bola, em criar perigo, e jogar de acordo 

com o nosso modelo de jogo devido à qualidade do adversário. 

 Foi uma equipa com muita posse de bola e que soube explorar muito bem todos os momentos do jogo.  

 A nível ofensivo, saíam sempre a jogar desde trás (principalmente pelos Defesas Centrais que possuíam 

grande qualidade técnica e sobretudo também através do Médio Defensivo e do Médio Centro nº10).  

 A nossa equipa era facilmente atraída para um lado do campo, sendo depois apanhada desequilibrada 

quando o adversário variava de flanco.  

 

Defensivamente 

Até ao momento, foi a equipa que nos criou mais dificuldades ao nível defensivo.  

Jogou em 1-4-3-3 com duplo Médio Defensivo aspeto que os tornou mais fortes no momento defensivo, 

mas também no momento de saída da bola. 

Defendiam em bloco, muito juntos, setores próximos, deixando assim pouco espaço entre linhas. 

Propositadamente pressionavam muito alto e o facto de terem duplo Médio Defensivo permitia que os 

três jogadores do setor intermédio deles se “encaixassem” nos nossos fazendo uma marcação perfeita e limitando 

a nossa saída de bola, em posse, com passe e toque. 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Ao contrário de outros jogos, este foi o momento de jogo menos presente neste encontro. 
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Foi sem dúvida o jogo em que nos sentimos menos à vontade com bola, devido em grande parte à 

qualidade da equipa contrária. 

Em determinados momentos da organização ofensiva, insistimos em demasia no passe curto. Os nossos 

Laterais conseguiram envolver-se pouco nas ações ofensivas. 

Garantimos pouca profundidade e pouca largura. 

Fomos incapazes durante quase todo o jogo em procurar o espaço livre nas costas do setor defensivo do 

adversário. Apesar de termos jogadores capazes de realizar passes longos (Kiko, Tiago e Zé), pareceram 

intimidados e com medo de falhar o passe. Por outro lado, não tinham muito tempo para fazer esse mesmo passe 

longo porque a pressão feita pela equipa da casa era muito forte. 

Demorámos sempre muito tempo a tentar encontrar o espaço vazio nem variamos de flanco com a 

velocidade que era necessária para apanhar a equipa da casa desorganizada.  

Verificou-se ainda que para chegar ao lado contrário, davam-se demasiados toques na bola. Como a 

equipa adversária pressionava muito bem na zona central, acabou por aí recuperar inúmeras bolas. Isso sucedeu 

porque os nossos jogadores ainda não são capazes de jogar a um/dois toques, de “ver antes”, nem de “fingir” 

que vão jogar num lado, para abrir “buracos” e depois jogar noutro lado (passes em contrapé). 

Fomos para o intervalo a perder por 2-0, num lance de erro do nosso Defesa Central num passe para o 

corredor central no sub-momento 1 de Organização Ofensiva (saída de bola), em que não tinha ajudas nem tentou 

o passe longo. E sofrendo outro golo num lance em que o adversário variou de flanco e o nosso Extremo nem 

pressionou o portador da bola (Médio Centro) nem fechou linhas de passe para o Extremo ficando o nosso Defesa 

Lateral Direito (Manuel) com dois adversários pela frente. 

Os nossos três jogadores do setor intermédio não se posicionaram de forma apropriada, porque estavam 

muitas vezes os três muito juntos (do mesmo lado do campo, havendo muito espaço para a equipa da casa caso 

variasse rapidamente de flanco). Isto sucedeu-se porque fomos muito atraídos à bola. 

Em suma foi um jogo muito pouco conseguido da nossa parte. 

Na segunda parte entramos bem e à procura de dar a volta à história de jogo, mas logo aos 7 minutos do 

segundo tempo o nosso Guarda-redes foi expulso por mão na bola fora de área, dando azo a que o jogo ficasse 

sem história. 

A partir desse momento passamos a jogar com menos um jogador, decidimos arriscar e jogar em 1-3-5-

1 (com dois médios laterais) e foi o nosso melhor momento do jogo que coincidiu com o nosso único golo 

marcado (por Rosas), mas também fruto do adversário rodar a equipa e colocar em campo jogadores menos 

dotados. 
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A expulsão deitou por terra as nossas aspirações para a segunda parte. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Na primeira parte este momento verificou-se sobretudo quando o adversário variava de flanco 

rapidamente e depois procurava o espaço nas costas do nosso Extremo. Sofremos várias Transições sobretudo a 

partir do corredor lateral direito da nossa equipa. Do ponto de vista defensivo o nosso Defesa Lateral Direito 

(Manel), nunca foi capaz de acompanhar a velocidade do Extremo Esquerdo (nº9) do adversário, sobretudo 

quando o nosso Extremo (Miguel) era incapaz de condicionar o passe porque nem pressionava o portador da 

bola nem fechava linhas de passe.  

Na segunda parte tentámos pressionar mais à frente, mas fomos desde cedo condicionados pela expulsão 

e acabamos por arriscar jogando apenas com três jogadores mais recuados e sofremos mais TAD do que na 

primeira parte, mas fomos muito fortes a defender sofrendo golos a partir de erros nossos e apenas um golo a 

partir de uma transição.  

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Não conseguimos realizar este tipo de transição durante o jogo pois raramente tivemos a posse da bola e 

nunca apanhámos o adversário desequilibrado – 3 jogadores atrás – 2 Defesas Centrais mais o Defesa Lateral 

contrário ao lado da bola). 

Este momento não aconteceu, pois quando recuperámos a bola quer em zonas mais adiantadas quer em 

zonas mais recuadas nunca conseguimos ter gente “livre” para ser opção, porque os nossos jogadores 

adormeciam sem bola e porque a reação à perda e a pressão feita pelos jogadores adversários era muito forte.  

 

3.4 - Organização Defensiva 

Neste jogo, este foi o momento do encontro que mais se verificou. 

Na primeira parte tentámos que a equipa se organizasse um pouco mais atrás do que o habitual. Tivemos 

em conta a qualidade do adversário e os primeiros momentos que se verificaram no jogo. 

Recuamos os três setores, sempre juntos, controlando a profundidade e eventuais passes de rutura para 

as costas da nossa defesa. Infelizmente não fomos eficazes nesse aspeto, levamos com muitas bolas nas costas 

do nosso Extremo direito, fomos muito atraídos à bola (sobretudo os três jogadores do corredor central), o nosso 

Defesa Lateral Direito teve muitas situações defensivas de inferioridade numérica e nunca conseguiu ter sucesso 
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nas suas ações defensivas, aspeto que acabou por limitar o seu envolvimento nas ações ofensivas da equipa, com 

receio de levar com uma bola nas suas costas. 

Tendo como principal preocupação fechar o corredor central e pressionar de forma mais intensa o 

portador da bola quando o F.C. Porto se encontrava no nosso meio-campo conseguimos evitar que a equipa 

visitante criasse grandes ocasiões de perigo durante os primeiros 10 minutos de jogo. 

No entanto, não conseguimos bascular defensivamente, fomos incapazes de fechar o Médio Centro 

contrário ao lado da bola da Dragon Force. 

Nunca efetuamos uma pressão alta e asfixiante. 

Na segunda parte com a expulsão jogamos mais com o coração do que com a cabeça, melhoramos um 

bocado defensivamente, na reação à perda, não nos deixamos ser tão atraídos à bola. 

Um aspeto que carece de reflexão porque nos prejudicou bastante prende-se com a ação do Extremos 

contrário ao lado da bola em momento de organização defensiva. Refira-se que o Ivo durante todo o jogo quando 

a nossa equipa não tinha bola em vez de fechar o corredor central e de recuar no terreno de jogo, mantinha-se 

bem aberto abrindo “buracos” para o adversário. O mesmo se sucedeu com o nosso Extremo Direito (Miguel).  

Os Médios Centro foram sendo facilmente atraídos, pelo que apareciam muitas vezes alguns adversários 

sem marcação. 

Um aspeto que melhoramos relativamente à primeira volta do campeonato prende-se com o facto de os 

nossos Centrais controlarem melhor a profundidade, mas as coberturas defensivas nunca foram bem realizadas 

e raramente conseguimos ganhar as segundas bolas. 

Nota-se também alguma dificuldade no sector defensivo, principalmente ao nível das referências de 

pressão. A bola era jogada para trás e os nossos Defesas Centrais demoraram imenso a reagir, isto é, não subiam 

no terreno de jogo, criando mais uma vez um espaço muito grande entre a linha defensiva e o sector intermédio, 

porque não subiam as linhas para colocar em fora-de-jogo o adversário.  

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº24 

 

(21/01/2018) 

 

Ponto de situação… 

 

Esta reflexão surgiu porque urge fazer um ponto de situação daquilo que a nossa equipa é capaz de fazer 

contra equipas do seu nível ou até de nível superior, como consideramos que é a equipa do F.C. Porto que 

compete como Dragon Force F.C. 

Não fizemos um bom jogo, mostrando muitas fragilidades a defender, sobretudo no corredor Central, isto 

porque os nossos três jogadores do setor intermédio não se souberam posicionar (aspeto a ser trabalho no futuro), 

porque os nossos Extremos fecharam mais o terreno de jogo quando temos bola do que quando não a tínhamos. 

Com bola tivemos dificuldades em servir os Médios Centro nas melhores condições, só fomos capazes 

de Lateralizar o nosso jogo, havendo poucos passes rutura, para o espaço, porque os nossos Extremos não deram 

profundidade nem fizeram diagonais. 

Além disso, raramente “vemos antes”, raramente conseguimos jogar a um/dois toques e fomos também 

pouco agressivos a atacar (arriscamos pouco o remate de longe, passes fracos sem tensão, primeiros toques 

fracos e débeis). 

Além disso, este jogo foi afetado pela expulsão do nosso guarda-redes (Mini), que veio condicionar a 

nossa estratégia para este jogo. Fomos para o intervalo a perder 2-0, mas confiantes que poderíamos empatar o 

jogo, mas com a expulsão logo no início do segundo tempo fomos incapazes de dar a reviravolta no marcador.  

Fantástica exibição neste jogo do Tiago Tavares não só a nível exibicional, mas também a nível de entrega 

e atitude (aspeto que contrasta bastante com a sua atitude mais descontraída nos treinos). 

Por outro lado, jogo muito fraco, desinspirado e sem vontade do nosso Defesa Direito o Manel Santos, 

curiosamente a jogar com 10 e sem o Manel em campo foi quando tivemos o nosso melhor período no jogo. 

Por último, de lamentar a atitude dos nossos jogadores no final do jogo, que ouviam musica no balneário 

e estavam relaxados como se nada se tivesse passado. Obviamente que não consegui ficar indiferente nem calado, 

por isso chamei à atenção para a falta paixão que existiu no final do jogo.  
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1. Nota Inicial 

Jogo a contar para a jornada número 19 do Campeonato Distrital de Sub 14, 2ª Divisão, Série 1. 

Esperava-se um jogo difícil, tendo em conta que o Serzedo apenas tinha perdido por 1-2 na primeira volta do 

campeonato diante da nossa equipa. 

De fora do encontro ficaram: Mini (devido a expulsão no jogo contra Dragon Force), Gui e João Martins 

(doentes), Kiko Alves (ausente e indisponível para o jogo). 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

CF Serzedo 

Ofensivamente 

O Serzedo apresentou-se na estrutura 1-4-3-3, mas acabou por não causar grandes problemas.  

Saíam sempre a jogar por um dos DC, sendo que depois procuravam de forma sistemática o passe longo nas 

costas do nosso setor intermédio. 

Após o momento de saída, procuravam o corredor central tentando criar perigo perto dos nossos Centrais. Em 

condução exploravam os corredores laterais e a velocidade dos seus Extremos, tendo conseguido criar duas 

situações de perigo na primeira parte (antes do 1-0). 

Defensivamente 

Não eram agressivos no momento da perda, preferindo organizar-se com as linhas mais baixas. Desorganizados 

com muito espaço livre nos corredores laterais e muitos “buracos” entre Centrais e Laterais.  

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Este foi um jogo conseguido da nossa parte, apesar de uma semana de treinos de fraca qualidade, pouco 

empenho e uma atitude péssima por parte de vários jogadores da nossa equipa. Foi um dos jogos com mais raça 

e mais atitude da nossa equipa dos últimos 5 ou 6 encontros aspeto que nos deixou bastante satisfeitos. 

Entramos bem no jogo criando várias oportunidades de golo, tendo quase sempre a posse de bola.  

Conseguimos que os Extremos dessem mais profundidade e largura do que nos últimos encontros. Fomos 

fortes a ameaçar de longe, ameaçar os duelos 1x1 a partir dos Extremos. 
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Um jogador que se destacou pela positiva e que parece estar num bom momento de forma e que só faltou 

ser recompensado com o golo foi o João Ferreira que esteve muito bem a arriscar a finta, indo para a linha final 

e conseguindo a partir daí rematar e criar perigo. 

Fomos mais objetivos no nosso jogo, mas houve alguns aspetos na primeira parte que carecem de ser 

melhorados. Um prende-se com a objetividade dos Médios Centro que muitas vezes lateralizam demasiado o 

nosso jogo fazendo o passe para as laterais e poucas vezes para a frente explorando a profundidade e o passe nas 

costas do setor defensivo adversário e no espaço. 

Refira-se que nos adiantamos no marcador através de um lance de bola parada (livre perto da bandeirola 

de canto) conseguindo fazer o nosso primeiro golo de bola parada esta época o que demonstra alguma evolução 

por parte da equipa no ataque ao espaço nos lances deste tipo. 

O João Ferreira que acima referimos esteve muito bem e num lance em que conduziu até à linha final e 

arriscou no 1x1 conseguiu ganhar um penalty que o David Rosas converteu com grande classe à “Panenka”. 

Desta forma fomos para o intervalo a vencer por 2-0, mas com alguns aspetos acima referidos que 

necessitavam de ser melhorados. 

Esses aspetos nem sempre foram melhorados na segunda parte (fomos mais objetivos de facto e fizemos 

mais T.D.A.), mas um golo logo aos 39 minutos (4’ da segunda parte) num tiro do Zé de longe (a 30m) “matou” 

o jogo e levou a algum relaxamento por parte dos nossos jogadores. Além disso, a equipa técnica aproveitou 

para dar tempo de jogo a jogadores menos utilizados levando a que o rendimento da equipa diminuísse. 

Em suma, fizemos uma boa exibição, com destaque ainda para a estreia de Henrique a PL (a pedido do 

mesmo), numa posição onde acreditamos que pode acrescentar mais e onde poderemos retirar mais do seu 

potencial, porque é forte a segurar a bola, a receber de costas e ver quem está livre, e remata muito bem. Teve 

algumas oportunidades para marcar, mas ficou em branco, contudo refira-se que fez uma boa exibição. 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Esta acaba por ser um momento de jogo que nunca esteve verdadeiramente presente, porque apesar do 

adversário tentar por várias vezes os passes longos para os corredores laterais explorando a velocidade dos seus 

Extremos, os nossos Centrais e Laterais foram sempre capazes de antecipar. 

Por outro lado porque a equipa adversária procurou sempre passes longos para os corredores laterais ou 

porque o Guarda-redes adversário depois de falhar alguns passes curtos no sub-momento de saída de bola, optou 

sempre pelo passe longo para o corredor central.  

Entre os 15 e os 20 minutos de jogo o CF Serzedo teve o seu melhor momento no jogo, tendo criado dois 

lances que poderiam ter sido perigosos, mas na verdade nunca conseguiu levar a melhor sobre o nosso setor 

defensivo. Esses lances surgiram porque o nosso Defesa Lateral Esquerdo (Alvão) foi surpreendido pela 
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mudança de Extremo adversário (CF Serzedo começou o jogo com um Extremo mais lento, mas mais forte 

fisicamente que se lesionou e foi substituído por um bastante mais ágil e veloz). 

Um aspeto que foi determinante para a atitude da equipa, que foi fantástica, tendo raça, determinação, 

ambição, e que procurou sempre cumprir os objetivos propostos pelo treinador antes do jogo, foi o facto de o 

treinador ter colocado esses objetivos e ter colocado alguma pressão, visto que disse que a equipa não podia nem 

ia sofrer golos (isto num jogo com um Guarda-redes sub-13 na baliza) e ainda que tínhamos de ganhar o jogo. 

A equipa ao contrário de muitos treinos e jogos demonstrou uma atitude competitiva para recuperar 

imediatamente a bola assim que a perdia, por outras palavras fomos muito focados, empenhados e fortes na 

reação à perda estivemos muito fortes durante todo o encontro e notou-se uma atitude diferente por parte de 

quase todos os jogadores. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Uma vez mais, no momento de recuperar a bola, nunca demonstrámos pouca objetividade, preferindo 

circular a bola e guardá-la em vez de aproveitar os espaços para a baliza adversária. Melhoramos relativamente 

a jogos anteriores, mas ainda assim em diferentes lances do jogo os nossos Médios Centro preferiram lateralizar 

o jogo em vez de explorar o espaço e colocar lá a bola (nas costas do setor defensivo do Serzedo). 

Acrescente-se que melhorar na segunda parte nesse capítulo, mas sabemos que ainda temos muito para 

evoluir. 

Sentimos que os Médios Centro podem e devem acompanhar mais os Extremos quando fazemos T.D.A. 

a partir dos últimos, para que haja mais gente a entrar na área e mais “ajudas” ao portador da bola.  

 

3.4 - Organização Defensiva 

A nossa organização defensiva esteve razoável. 

Não sofremos nenhum golo, não permitimos ao Serzedo fazer mais do que dois remates (um em cada 

parte), mas podíamos e devíamos ter defendido melhor em certos momentos do jogo para que tivéssemos mais 

tempo a bola e não dessemos tanto azo a surpresas indesejadas. 

No que diz respeito aos pontapés de baliza do adversário por muitas vezes o Guarda-redes batia longo 

para o corredor central, passando sempre a bola por cima dos três jogadores do setor intermédio porque os 

mesmos não recuavam no terreno de jogo e apesar dos Centrais anteciparem e cortarem o lance, nem sempre 

ganhávamos a segunda bola (divida), porque não havia nenhum dos três jogadores do meio perto para ficar com 

a bola para nós. 
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Além disso, no primeiro tempo raramente disputamos bolas de cabeça sofrendo vários sobressaltos sem 

necessidade porque os nossos Centrais, Laterais, os Médios Centro optavam quase sempre por disputar a bola 

com o pé. Aspeto que foi falado ao intervalo, melhorado na segunda parte, mas que necessita de ser trabalhado 

ao longo do próximo Morfociclo. 

Relativamente à reação à perda tivemos bem, mas sentimos que os Extremos podiam e deviam ter 

ajudado mais no momento que se seguia imediatamente à perda de bola. 

Na segunda parte sentimos que o Ivo melhorou nesse aspeto e teve um maior número de recuperações. 

Por último, o posicionamento dos três jogadores do corredor central melhorou bastante 

comparativamente com os últimos jogos o que nos ajudou a fechar melhor o corredor central mesmo quando o 

adversário conseguia variar de flanco. Por outras palavras, nos últimos jogos sentimos que os três jogadores do 

meio se aglomeravam todos do mesmo lado do terreno de jogo ficando o Médio Centro contrário das outras 

equipas sozinho e em condições ideais para receber a bola. Neste jogo fomos capazes de dar mais espaço uns 

aos outros e defender melhor, de não ter como única referência a bola, mas também o adversário não o perdendo 

tantas vezes de vista. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº25 

 

(04/02/2018) 

 

Surpresa 

 

 Depois de termos vencido apenas por 2-1 na primeira volta contra o Serzedo não esperava uma atitude 

tão positiva e um empenho tão acentuado dos jogadores. 

Considero que fizemos um jogo muito bom, obviamente com alguns aspetos a melhorar, mas no global 

tivemos uma boa prestação tendo tido possibilidades para terminar o jogo com uma vantagem bem maior. 

 Destaco também que conseguimos ter alguns jogadores com menor tempo de jogo mais motivados, casos 

como Beck, Brito, Gonçalo, Miguel, Guga e João Ferreira. 

 Estes jogadores têm tido algumas oportunidades e estão agora mais motivados e tenho um maior grupo 

de jogadores motivados e confiantes, por isso tenho mais opções válidas no banco de suplentes para poder mexer 

no jogo. 

 O caso mais flagrante é o do João Ferreira que tem vindo a evoluir imenso não só nos últimos jogos, mas 

também neste jogo (da primeira para a segunda parte), tendo conseguido ganhar um penalty e criando vários 

lances de perigo na segunda parte, ultrapassando o adversário, criando desequilíbrios e fazendo um remate ao 

poste. É um jogador que é neste momento uma mais-valia para a equipa e a principal opção para quando um dos 

nossos dois melhores Extremos não está disponível. 

 Por último refira-se ainda o caso do Henrique que sempre jogou a Defesa Central, mas que em Dezembro 

me perguntou se havia possibilidade de jogar em zonas mais adiantadas. Após refletir decidi juntamente com a 

restante equipa técnica que a posição onde se poderia destacar mais e ser uma mais-valia para a equipa seria a 

Avançado. 

 Neste jogo alinhou pela primeira vez a Avançado tendo estado perto do golo e criando vários lances de 

perigo. Foi um bom teste para o jogador, que me parece que terá oportunidade de se destacar enquanto Avançado 

e de ganhar confiança. 

 O Henrique é um jogador mais reservado, muito trabalhador, comprometido com a equipa e que respeita 

os treinadores e as suas decisões, que por tudo isso merece uma oportunidade enquanto Avançado. O teste foi 
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positivo e fez-me refletir que nenhum jogador tem uma posição definida em faixas etárias tão baixas como os 

Sub-14, sendo que agora que descobriu – juntamente connosco – onde é especial deve procurar especializar-se 

nessa posição e tentar evoluir ao máximo. 

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

248 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

249 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

 

 



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

250 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

251 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

252 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

 

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

253 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

254 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

 

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

255 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

 

  



2º Ciclo Treino de Alto Rendimento – Futebol Clube da Foz Escalão de Sub-14 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

256 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar   

 

1. Nota Inicial 

Partida a contar para a 20ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre Gulpilhares FC e FC Foz. 

Ficaram de fora dos convocados: Ivo (de castigo por comportamento escolar), Diogo (doente) e Kiko 

(ausente) 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

Gulpilhares FC 

Ofensivamente 

Sabíamos de antemão que este deveria ser um jogo mais acessível (último classificado do campeonato, 

com zero pontos, e apenas três suplentes), daí a apresentação de alguns jogadores menos utilizados no onze 

inicial. 

De facto, o Gulpilhares demonstrou-se uma equipa bastante desorganizada, quer a nível defensivo como 

a nível ofensivo. 

Não possuíam grandes padrões de jogo. Notou-se que tentavam jogar com passe longo, principalmente 

à procura dos jogadores que procuravam a profundidade nos corredores laterais.  

Defensivamente 

Como dito anteriormente, esta foi uma equipa que se apresentou extremamente desorganizada. 

A nível posicional, meio-campo e defesa estavam muitas vezes mal colocados, facto aproveitado pelos 

nossos jogadores mais adiantados. 

A linha defensiva tentava jogar no limite do fora de jogo, mas a verdade é que essa estratégia resultou 

apenas algumas vezes.  

Os nossos Extremos conseguiram explorar a profundidade com alguma facilidade, pois a linha defensiva 

adversária estava na maior parte das situações muito mal colocada.  

A nível de transições, percebeu-se claramente que não estavam preparados para o momento seguinte de 

jogo. 

 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 
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No que diz respeito ao jogo propriamente dito, foi um jogo bastante acessível, no qual colocamos 

objetivos antes do jogo, que passavam pela vitória, não sofrer golos e melhorar o resultado da primeira volta 

(vitória por 4-1). Foi sem surpresa que o momento de organização ofensiva foi o mais verificado por parte da 

nossa equipa. 

O nosso jogo passou por aproveitar a dimensão do campo (bastante grande), para colocar a bola a andar, 

utilizando buracos, pedindo à equipa para variar o flanco de jogo, com o intuito de fazer surgir mais buracos.  

Além disso, procurou-se que os Extremos dessem linha de passe mais adiantados e que arriscassem em 

lances individuais. 

Conseguimos fazer 5 golos em cada metade do jogo, porque o adversário era muito fraco defensivamente, 

muito fraco na reação à perda e era facilmente ultrapassado por alguns dos nossos jogadores. 

Os centrais estiveram muito bem a atacar a bola de cabeça e a anteciparem-se ao adversário, contribuindo 

para a nossa capacidade de ficar a jogar no meio-campo ofensivo. 

A oportunidade dada a Henrique como Avançado correu bem, pois o mesmo fez 3 golos em 35 minutos 

aumentando a confiança do jogador. Jogadores como Beck e João Ferreira com menos tempo de jogo, atuaram 

durante os 70 minutos com uma atitude e entrega bastante boas e de elogiar. 

Houve pouco envolvimento dos Defesas Laterais na movimentação ofensiva, passando poucas vezes 

(sobretudo na primeira parte) nas costas dos Extremos, garantindo mais linhas de passe. Achamos que fruto da 

facilidade do jogo essa situação iria acontecer mais vezes. 

Durante os primeiros 35 minutos de jogo o resultado poderia ser mais dilatado, uma vez que faltou alguns 

jogadores arriscarem mais o remate de longe para criar dúvida no adversário e ainda para conseguirmos 

aproveitar o facto do guarda-redes do Gulpilhares não ser muito forte. 

Foi um jogo em que a atitude foi bem melhor do que a esperada e que conseguimos vencer com grande 

tranquilidade, podendo o resultado ser mais dilatado. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

 Este momento de jogo verificou-se muito pouco durante este jogo. 

 Estivemos a maior parte do jogo com a posse de bola e, quando a perdíamos, o adversário não sabia o 

que fazer. 

Na maior parte das vezes tentava colocar a bola na frente mas sem qualquer tipo de referências quer 

espaciais quer de jogador a procurar.  
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Além disso, fomos relativamente fortes na reação à perda e aliado a isso a falta de organização tática do 

adversário permitiu-nos recomeçar a fase de organização ofensiva, na maioria das vezes, ainda no meio-campo 

adversário e sem o Gulpilhares conseguir criar uma transição. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

 Este foi um momento aproveitado com alguma eficácia, pois conseguimos explorar a desorganização da 

equipa adversária em alguns momentos. Verificou-se sobretudo durante a segunda parte onde o desgaste físico 

no adversário foi mais acentuado e onde havia mais espaço e buracos para explorarmos. Além disso, os jogadores 

colocaram por iniciativa própria o objetivo de ganhar no mínimo por 0-10, por isso com o decorrer do jogo a 

vontade de ampliar o marcador era cada vez maior, logo, havia mais ajudas à frente. Aspeto que nos permitiu 

ser mais bem-sucedidos nas T.D.A. 

 Refira-se ainda que a equipa da casa concedia demasiado espaço nos corredores laterais e nas costas do 

setor defensivo.  

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo praticamente não se verificou. 

Fomos fortes na reação à perda, o adversário foi acumulando o desgaste físico com o decorrer do jogo e 

não abordou os lances da mesma forma nem com a mesma intensidade. 

O controlo da profundidade este bastante melhor. 

O Gulpilhares FC conseguiu fazer apenas meia dúzia de remates durante todo o jogo, sendo que somente 

um levou perigo à nossa baliza (livre a cerca de 30m da baliza que bate na barra com estrondo quando 

ganhávamos por 0-8). 

Por último refira-se que os três jogadores do meio-campo estiveram bastante melhor no posicionamento 

defensivo posicionando-se em linhas diferentes quer em largura quer em profundidade. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 

Manel Santos nº44 

Abandonou o jogo aos 26 minutos de jogo por opção técnica, uma vez que é o Defesa Lateral com mais 

tempo de jogo. Procuramos por isso dar oportunidade ao Alvão e ao Ventura de acumular mais minutos de jogo. 

O jogador reagiu muito mal à situação não cumprimentando o treinador principal à saída do campo e 

pretendia abandonar o jogo ao intervalo. 
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Acabou por o fazer, uma vez que o pai se intrometeu e da bancada avisou o miúdo para abandonar o 

campo porque estava doente. Situação lamentável que apenas prejudica o jogador influenciando as suas atitudes 

e maneira de encarar a adversidade. 
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Reflexão nº26 

 

(04/02/2018) 

 

Caso Manuel Santos 

 

 Tenho lidado com um jogador que muitas vezes parece arrogante e que acredita que a culpa nunca é dele 

e sempre dos outros. 

Houve um treino no qual o jogador treinou muito mal e foi por inúmeras vezes chamado à atenção. 

Já foi confrontado com o seu rendimento nos treinos e a justificação passou por ser sempre da equipa do 

Diogo Silva (Avançado claramente identificado como o elemento mais fraco do plantel). 

Esta reflexão surge, porque acredito que o jogador e o Encarregado de Educação ultrapassaram os limites 

no jogo da segunda volta do Campeonato Distrital contra o Gulpilhares F.C., que se encontra no último lugar do 

campeonato com zero pontos. Nesse jogo optei por utilizar jogadores menos utilizados, dar mais tempo de jogo 

a quem tem menos minutos. 

Assim sendo, no seguimento do acima referido, refira-se que coloquei o Manuel a titular, apesar de só 

ter ido a um treino durante a semana e apesar de ser o Defesa Lateral com mais tempo de jogo. Durante a palestra 

antes do jogo disse-lhe que tal como ele o Francisco Ventura também só tinha ido a um treino, logo, o Manel 

teria de mostrar qualidade durante a primeira parte, pois caso não fosse digno da aposta feita nele seria 

substituído. 

Aos sete minutos de jogo, após verificar que o jogador andava apático disse-lhe que teria somente cinco 

minutos para mostrar que merecia estar em campo. Da mesma forma que chamei outros jogadores à atenção pela 

atitude displicente. 

Quando substituí o Manel aos vinte e seis minutos (com o resultado já em 0-3 a nosso favor) o mesmo 

ficou muito indignado, não me cumprimentando à saído do relvado, tencionando abandonar a equipa e o banco 

de suplentes em plena primeira parte, mas avisado que caso o fizesse escusava de voltar a comparecer aos treinos. 

Ao intervalo falei a sós com o jogador, mas a conversa teve pouco resultado, mas consegui convencer o 

jogador a regressar ao jogo e a ficar no banco de suplentes. 
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Ao ir na direção do banco de suplentes quando nos preparávamos para recomeçar a partida, o 

Encarregado de Educação (que se encontrava na bancada perto do túnel de acesso ao relvado) diz ao Manuel 

para abandonar o recinto, porque o jogador estava doente. 

Acredito que a atitude do Encarregado de Educação não foi a correta porque o filho era o Defesa Lateral 

com mais tempo de jogo, mais vezes utilizado, falhou apenas uma convocatória, tinha mais 84 minutos de jogo 

que o segundo Defesa Lateral mais utilizado.  

Após o sucedido falei com o Coordenador, que me deu todo o apoio e decidiu marcar uma reunião com 

o Encarregado de Educação do jogador. 

Contudo, senti-me descredibilizado, acho que a única solução para o sucedido seria expulsar o jogador 

da equipa pela atitude que ele e o Encarregado de Educação tiveram. Não me acredito que isso vá acontecer e 

julgo que daqui em diante o jogador nunca mais irá confiar em mim, 
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Síntese Crítica 

 

Até ao momento foi uma época desportiva recheada de grandes aprendizagens, de momentos incríveis e 

de momentos menos bons. 

Considero que até ao momento da realização da Síntese Crítica tive o privilégio de trabalhar com um 

grande treinador, que acredito que terá muito sucesso no futebol e que infelizmente acabou por abandonar este 

projeto em Janeiro após o jogo contra o Leça do Balio. Refiro-me ao treinador Hugo Leitão, um excelente 

profissional, dedicado, empenhado, proactivo, que me fez refletir e ver vários assuntos com outro olhar. 

Apaixonado em tudo o que faz e na sua maneira de ser e de viver o futebol. 

Obviamente que ele está ligado aos momentos bons, mas infelizmente também aos momentos maus, 

porque sem ele esta experiência não é tão rica. 

Em primeiro lugar refira-se que foi até ao momento uma experiência desafiadora não só por ser a minha 

primeira experiência como treinador principal em futebol de onze, mas também por ser a minha primeira 

experiência como treinador principal nestas faixas etárias. 

Lidei com muitos sobressaltos e alterei a minha forma de estar e de lidar com algumas situações. 

Relativamente às convocatórias para os jogos do campeonato mudei a minha postura. Numa fase inicial 

da época procurava explicar a convocatória. Por outras palavras, explicava as minhas decisões para tentar 

mostrar que era justo e para tentar manter o grupo unido. 

No entanto, decidi mudar de postura, uma vez que senti que esse tipo de atitude nem sempre era bem 

aceite pelos jogadores, que tendiam a encarar como uma desculpa para certas decisões ou até mesmo como uma 

insegurança da minha parte. Desde então optei por deixar a folha de convocatória no final do último treino da 

semana na mesa na sala de Reuniões indicando na convocatória os jogadores que não tinham sido convocados e 

não dando qualquer explicação. A partir desse momento senti que o ambiente no grupo melhorou. 

Outro aspeto que fui moldando foi a minha postura em treinos e jogos com os jogadores. Tinha tendência 

a filtrar pouco aquilo que dizia e a ter muitos momentos em que tinha uma postura mais flexível e relaxada. Mas 

sentindo que depois era difícil impor-me quando precisava de o fazer. Optei por ter uma atitude e postura mais 

séria e fechada. A verdade é que sempre me senti respeitado, mas nem sempre temido e julgo que por vezes os 

jogadores devem temer o treinador principal. 
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Além disso, senti necessidade de ir implementando objetivos para os jogos. Creio que as minhas palestras 

antes dos jogos são bem melhores e bastante mais produtivas do que as palestras que fiz na época 2016/0217 (a 

minha primeira época como treinador principal). Comecei a focar-me sobretudo no lado motivacional dando 

apenas um ligeiro destaque ao lado estratégico do jogo. A maioria do tempo da palestra antes do jogo é dedicado 

ao lado motivacional e a delinear os objetivos para o jogo. 

Esses objetivos podem estar diretamente relacionados com o resultado, por exemplo vencer o jogo sem 

sofrer golos, melhorar o resultado da primeira volta do campeonato, marcar mais do que cinco golos, fazer um 

melhor resultado do que outra equipa conseguiu contra o adversário que íamos defrontar, entre outros exemplos. 

Por outro lado, podem também ser objetivos que não estejam diretamente ligados à performance, mas 

sim à atitude e paixão dos jogadores e que caso sejam cumpridos nos deixam mais perto de fazer um jogo de 

acordo com o nosso Modelo de Jogo e com mais possibilidades de vencer o encontro. 

Fui contactando de perto com um Psicólogo da Dragon Force Foz que desde Dezembro de 2017 

acompanhou os Sub-14. Este ajudou-me a refletir, a moldar o prisma que tinha sobre diversos assuntos. Ajudou-

me bastante a motivar jogadores que tinham menos tempo de jogo, mas também os que eram mais utilizados.  

Realizou-se no dia 27 de Janeiro de 2018 um mural da equipa, juntamente com os jogadores dos pilares 

que diferenciam a nossa equipa das demais. 

Em primeiro lugar, como são aspetos referidos pelos jogadores, tem de partir deles tentar cumprir o que 

foi referido. Esse mural passou a ser afixado no balneário todos os jogos. Os pilares decididos foram “ambição”, 

“união”, “raça”, “alegria” e ainda “determinação”. 

No dia 2 de Fevereiro de 2018 foram introduzidas algumas regras pelos jogadores, e assinadas por todos, 

com as quais se pretendeu valorizar quem as cumpre, mas nunca penalizar quem não as cumpre. Essas regras 

passam por levar sempre o equipamento correto, tentar chegar sempre a horas aos treinos, estar atento quando o 

treinador fala e simultaneamente não mexer nas bolas de treino, dar sempre o máximo em todos os treinos. 

Por último, foram ainda definidos também no dia 2 de Fevereiro de 2018 três objetivos ofensivos da 

equipa e também três objetivos defensivos, que nos ajudariam a jogar melhor. 

Acredito que estes aspetos foram permitindo à equipa estar mais focada, empenhada e unida. 

Desde o início de Dezembro de 2017 (momento desde o qual o Psicólogo acompanhou de perto a equipa 

nos treinos e nos jogos e realizou trabalho individual com alguns jogadores) até ao momento atual em que realizei 
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esta Síntese Crítica senti a equipa mais empenhada nos treinos, mais comunicativa e mais unida aspeto que foi 

ajudando a equipa a voltar a viver um ambiente mais positivo nos treinos e jogos. 

Um outro aspeto que me desafiou enquanto treinador foi a saber lidar com jogadores diferentes, 

provenientes de contextos familiares e socioeconómicos diferentes, visto que uns são da Foz do Douro enquanto 

outros vêm do bairro da Pasteleira. E ainda uns humildes, trabalhadores e outros pouco. Alguns envergonhados 

e tímidos enquanto outros são extrovertidos e dão tudo como adquirido sendo pouco resilientes. 

Lidar de perto com um Coordenador que desde de Dezembro de 2017 me fez refletir sobre imensos 

aspetos desde o planeamento das unidades de treino, aspetos a abordar e treinar nas mesmas, modo como dava 

uma sequência lógica ao treino, distribuição dos tempos de jogo pelos diferentes jogadores, maneira de lidar e 

falar com os jogadores, postura a ter em treino e jogo foi-me ajudando imenso a crescer como pessoa, mas 

sobretudo como treinador. 

O Coordenador Pedro Sarmento fez críticas construtivas sobre diversos aspetos quer a equipa ganhasse 

quer a equipa perdesse. Sinto algum desalento desde o início de Dezembro de 2017 pelo modo como a evolução 

da equipa e dos jogadores estagnou, mas senti-o como um desafio para crescer e me superar a cada Morfociclo. 

Conheço muitas realidades onde apenas o resultado interessa e se estivesse inserido numa dessas 

realidades ninguém questionava o meu trabalho, ninguém me obrigava a refletir (aspeto que me ajuda a crescer 

enquanto treinador), pois seguimos no segundo lugar do campeonato com apenas três derrotas, sendo duas delas 

contra o F.C. Porto equipa favorita a vencer o Campeonato Distrital Juniores C Sub-14 (2004) Série 1 no qual 

estamos inseridos. 

Refira-se que na última semana chegou o novo treinador adjunto, que veio substituir o Hugo Leitão. Este 

novo treinador adjunto chama-se Pedro Vidal e até ao momento a impressão que tenho do mesmo não é muito 

positiva, porque parece-me algo desleixado, desinteressado e com uma postura pouca apropriada. Acredito que 

para o mesmo seja complicada esta que é sua primeira experiência como adjunto de uma equipa com uma faixa 

etária inferior às que já vivenciou (já foi adjunto de uma equipa Sub-19 e de outra de Seniores). 

Acrescento ainda que é muito bom contar com um Departamento de Nutrição ao dispor que permite 

acompanhar a alimentação dos jogadores e os valores antropométricos dos mesmos, permitindo-nos melhorar o 

rendimento dos mesmos. 

Relativamente ao material disponível existe tudo o que é necessário à preparação de uma unidade de 

treino, sendo que a única coisa que não é ideal diz respeito às dimensões do terreno de treino, uma vez que o 
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Campo da Ervilha tem dimensões reduzidas e para gerir a logística de todos os treinos de todas as equipas por 

vezes limita o espaço de treino a equipas que compitam em futebol de onze. 

No que concerne ao Modelo de Jogo foi necessário seguir o Modelo de Jogo Dragon Force, havendo 

sempre espaço para as individualidades de cada treinador. Por outras palavras, privilegia-se a posse de bola, 

pretendendo-se controlar o jogo e dominar o adversário, mas o modo como isso é conseguido fica, em certa 

medida, ao critério do treinador responsável por cada equipa de competição. 

Confesso que não tivemos um Modelo de Jogo muito complexo, porque acredito que isso não faz muito 

sentido nestas faixas etárias, contudo elaborei e treinei as bolas paradas e existem certos aspetos que pretendo 

implementar no modo como a minha equipa joga. 

No entanto, já refleti se não estarei a limitar em demasiado o modo como pretendemos sair a jogar no 

primeiro momento de construção, no modo como queremos jogar no último terço ofensivo do terreno de jogo 

acabando por retirar demasiada liberdade aos jogadores. 

Neste momento da época, no qual realizo esta Síntese Crítica, dou mais liberdade à equipa nos diferentes 

Sub-momentos do jogo, mas sempre com os Grandes Princípios presentes. 
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1. Nota Inicial 

 

Partida a contar para a 21ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre FC Foz e FC Avintes. 

Ficaram de fora dos convocados Tiago e Tomás Tavares, Zé por estarem ausentes de férias. Manel, Alvão e 

João Ferreira por estarem doentes, sendo que os dois primeiros faltaram aos três treinos do Morfociclo. E ainda 

Kiko foi convocado, mas não foi utilizado devido a crise de asma. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

F.C. Avintes 

Ofensivamente 

Neste jogo defrontamos uma equipa que se apresentou na estrutura 1-4-3-3. 

Do ponto de vista ofensivo, procuravam a partir dos MC e do MDC colocar a bola em profundidade sobretudo 

nos Extremos que eram bastante velozes, contudo não conseguiram finalizar e transformar em golo as situações 

de perigo que foram construindo. 

 

Defensivamente 

Realizava uma pressão com bloco médio/baixo, deixando sair a jogar. Desequilibrados a defender e sem 

controlar bem a profundidade. 

 

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Como é normal, demos prioridade ao jogo apoiado, porém, após o adversário ter identificado que o nosso 

Defesa Central esquerdo não tinha muita confiança com a bola na sua posse e demorava muito na tomada de 

decisão, começou a subir no terreno para efetuar assim uma pressão alta mais intensa e mais organizada, 

provocando algumas dificuldades no que toca a sair a jogar no primeiro terço. Posteriormente a esta situação, 

quando a bola chegava a um dos corredores laterais do campo, notava-se também alguma dificuldade no que 

toca a variação de jogo, originando assim várias aglomerações quando podiam sair da zona de pressão e ter 

espaço para jogar, quando o faziam demoravam muito, o que permitia assim à equipa adversária a restruturação 

tática. Inicialmente, quando conseguíamos fazer chegar a bola ao nosso Ponta de lança os extremos não davam 
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profundidade, o que condicionava o jogo nesse sentido, após terem sido alertados começaram a dar mais 

profundidade dando origem a mais oportunidades de golo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Durante este jogo demonstramos sempre uma boa reação à perda, e ainda uma boa e rápida restruturação 

da equipa, porém tivemos algumas dificuldades nas compensações dos nossos Laterais, principalmente na 

segunda parte, o adversário adotou assim um futebol mais direto na tentativa de se aproveitar dessa situação.  

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo nunca esteve muito presente durante todo o encontro, porque numa fase inicial da 

partida, após a recuperação de bola a equipa demonstrava inconscientemente pouca calma no que toca à 

construção, também devido à pressão alta por parte do adversário anteriormente referida, originando assim 

bastantes perdas de bola tanto em passes como em condução quer na zona do meio-campo quer na defesa, por 

isso tivemos assim algumas dificuldades em sair do nosso meio campo e quando conseguíamos sair a jogar 

apoiados demorávamos a fazê-lo, o que contribuía para a organização da equipa adversária, para além disso, os 

nossos jogadores do meio campo demoravam muito a soltar a bola o que complicava a ação de atrair o jogador 

adversário para criar espaços.  

 

3.4 - Organização Defensiva 

O processo defensivo começava logo nos jogadores mais adiantados, no nosso Ponta de Lança, conseguia 

cobrir as linhas de passe para que a equipa adversária não saísse a jogar com tanta facilidade, quando o fazia. 

Neste jogo tivemos uma defesa bem estruturada, e com uma boa relação defensiva com os jogadores mais 

próximos no que toca a fechar linhas de passe.  

Porém, devido a alguns erros foi possível perceber que os defesas não compreenderem o jogo da melhor 

maneira, uma vez que estes não desempenhavam as “dobras” para garantir o equilíbrio tático da equipa, isto é, 

não realizavam coberturas defensivas quando eram necessárias. Além disso, raramente nos encontramos 

equilibrados. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº27 

 

(11/02/2018) 

 

Caso dos Sub-14 e diálogos com Coordenador Geral 

 

 Foi um jogo equilibrado, com uma exibição consistente da nossa equipa durante a primeira parte, mas 

fraca e pouco conseguida durante a segunda metade do jogo. 

 No final do encontro o Coordenador veio falar comigo como tem sido costume nos últimos jogos, 

abordando a evolução da equipa, procurando fazer-me refletir sobre a forma como planeio as unidades de treino. 

 Senti nos dois últimos meses alguma pressão com as diversas reuniões que tive com o Coordenador da 

Escola de Formação Dragon Force Foz. 

 Um aspeto que me fez refletir e com o qual não concordei prende-se com o feedback e a minha 

intervenção durante os jogos e unidades de treino, uma vez que o Coordenador acreditou que me deveria focar 

em menos aspetos e deveria procurar trabalhar menos conteúdos, com vista a que as unidades de treino fossem 

mais aquisitivas. Além disso, informou-me que durante os jogos deveria ser menos interventivo, mais moderado 

e mais racional para poder interpretar melhor os jogos e os factos que iam ocorrendo durante os mesmos, sendo 

que neste aspeto estávamos em sintonia. 

Procurei crescer, evoluir, porém no final do último jogo contra o F.C. Avintes foi-me dito pelo 

Coordenador Geral, que me devia focar em mais aspetos, e abordar Organização Ofensiva e Defensiva, em 

simultâneo, nas unidades de treino e ainda que deveria ser mais emotivo durante os jogos. 

Senti que faltava coerência no discurso do Coordenador, mas que também era muito difícil encontrar um 

equilíbrio entre dois perfis de treinador que foram os idealizados pelo Coordenador Geral da Dragon Force na 

época 2017/2018. 

 Comecei a duvidar se havia confiança na maneira como estava a conduzir o processo apesar dos 

resultados serem visíveis, pois a equipa garantiu o segundo lugar no Campeonato Distrital Juniores C Sub-14 e 

o apuramento para a Fase Apuramento de Campeão. 
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Refira-se ainda que o ambiente na equipa não foi formidável durante a primeira metade da época 

desportiva 2017/2018, mas a meu ver o modo como plantel foi estruturado em nada ajudou a que o grupo fosse 

coeso e unido. 

 Ambicionei ultrapassar este mau momento que tenho vindo a viver até ao momento da presente reflexão. 
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1. Inicial 

 

Partida a contar para a 22ª jornada do Campeonato Distrital Sub-14 entre Salgueiros 08 e FC Foz. Ficaram 

de fora dos convocados: Rosas e Zé (férias com os pais). 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

S.C. Salgueiros 08 

Ofensivamente 

Equipa adversária tentou deste início explorar as bolas nas costas, tendo em conta a baixa estatura dos nossos 

laterais. Não conseguimos controlar nem contrariar a profundidade. Adicionalmente, na nossa primeira fase de 

construção, pressionavam alto e com agressividade sobre a bola, impedindo-nos de conseguir explanar e colocar 

em prática o nosso modelo de jogo assente na posse e na circulação de bola em progressão. O trio ofensivo 

apresentou grande mobilidade, nomeadamente o Ponta de lança que caía invariavelmente para uma das faixas. 

Os Extremos aproveitavam essa deslocação do colega para cair na zona 9 e baralhar as nossas marcações (os 

nossos Defesas Laterais estavam quase sempre colados aos centrais). 

Defensivamente 

Apresentaram uma linha de 4 com pouca mobilidade nos laterais. A primeira fase de construção, em mais de 

80% das situações de reposição de bola em jogo pelo guarda-redes, era feita com lançamento longo directo para 

a nossa defesa. Como o nosso meio campo apresentava jogadores com baixa estatura e pouca agressividade no 

duelo aéreo, perdemos quase todas as primeiras bolas – obrigou-nos a correr atrás do adversário porque nunca 

conseguíamos ganhar e colocar jogável no colega. O médio da posição 6 da equipa adversária apresentava 

características morfológicas / antropométricas totalmente díspares das dos nossos médios, pelo que fisicamente 

impunha a sua acção sem que tenhamos conseguido contrariar.
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3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Tratou-se de um jogo onde tivemos muitas dificuldades em colocar em prática a 

nossa organização ofensiva. Os nossos dois extremos foram bem marcados desde início 

– o treinador adversário percebeu que, principalmente, o Ivo seria em teoria o responsável 

pelos maiores desequilíbrios. 

Desde cedo incutiu agressividade e pouco espaço ao seu Defesa Lateral para que 

não permitisse a criação de perigo por onde estava o nosso jogador. Tentámos, durante a 

partida, a troca de extremos para dificultar a marcação, mas nem assim conseguimos criar 

perigo nomeadamente na primeira parte. 

Assim que decidimos proceder à troca do Beck pelo Tomás, a equipa melhorou a 

sua consistência no meio campo e a segunda fase de construção 

A partir desse momento começamos a ter mais posse e a conseguir ligar o nosso 

jogo e fazer a progressão com maior lucidez e qualidade. No entanto, deparámo-nos quase 

sempre com uma linha defensiva contrária agressiva, solidária e concentrada que nos 

impossibilitou de criar situações de real perigo. 

Pese embora o voluntarismo e atitude do Henrique, premiados com um golo, a 

equipa não rende o mesmo que com o a presença do nosso ponta de lança habitualmente 

titular – Rosas. É notório que não existe o mesmo envolvimento e dinâmicas, até porque 

o Henrique (nesta posição) é um jogador com menor mobilidade e capacidade de decisão 

que o seu colega. 

Tanto o Ivo como o João Martins (Sono) estiveram demasiado previsíveis e não 

conseguiram ganhar muitos dos lances de 1x1. Inclusivamente o Ivo, normalmente forte 

nas diagonais de fora para dentro, foi incapaz de conseguir criar verdadeiramente perigo.  

De realçar a forma correctíssima como reagiu a constantes provocações e entradas 

duras dos adversários, nunca perdendo a concentração. No entanto, acaba por não 

conseguir motivar e incutir na equipa a vontade de ir em busca do resultado perante a 

adversidade de sofrer 2 golos em 3 minutos, função essa que deverá caber ao capitão de 

equipa. 
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3.2 - Transição Ataque-Defesa 

Este momento de jogo verificou-se nomeadamente no início da da 2ª parte e até 

sofrermos o 3º golo – precisamente numa transição rápida com bola em profundidade nas 

nossas costas. 

Estivemos a maior parte do jogo com a posse de bola, é um facto, mas sem 

conseguir criar superioridade ou dinâmicas de desequilíbrio.  

O adversário limitou-se a aproveitar o nosso balanceamento para, de imediato, 

colocar as bolas em profundidade. Logicamente, e com a nossa equipa mais subida, 

tornou-se complicado conseguir colmatar rapidamente (com a chegada perto do extremo 

ao Defesa Lateral) e ter superioridade numérica para conseguir anular as transições 

rápidas dos extremos adversários. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este foi um momento em que sentimos dificuldades e que condicionou em grande 

parte a produção ofensiva da equipa. Quando tínhamos bola não fomos suficientemente 

dinâmicos para conseguir a progressão em posse / circulação, pelo que perdemos diversas 

vezes a mesma nas zonas 6 e 8. 

Como já referido acima, a equipa adversária dispunha de elementos mais fortes 

fisicamente nestas zonas e condicionaram grande parte da nossa 2ª fase de construção. Na 

1ª fase de construção, e enquanto o adversário teve capacidade física para conseguir fazê-

lo, sentimos igualmente dificuldade (inclusive manifestada pelos nossos defesas centrais 

ao intervalo) o que nos obrigou diversas vezes a desvirtuar o modelo de jogo 

implementado e a efectuar passes longos directos para o nosso trio atacante. Com a 

alteração efectuada ainda na primeira parte e com a diminuição dos índices físicos do 

adversário, conseguimos equilibrar as forças no meio-campo e começamos finalmente a 

conseguir colocar a bola no relvado e a progredir como preconizamos e treinamos 

semanalmente. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Estivemos desconcentrados e com um claro défice na reação à perda. Notou-
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se claramente que o Zé (habitual titular na posição 6) não estava presente. A equipa 

ficou bem menos forte nesse sector e os centrais tiveram muito mais dificuldades. 

Pelo ar não se verificou muitas situações de desequilíbrio, mas quando o adversário 

atacava de forma organizada e com bola rente ao relvado, sentimos dificuldades. 

Os nossos laterais por diversas vezes não conseguiram colocar a bola jogável 

no trio do meio-campo e também não conseguiam colocar em profundidade nos 

extremos. Tiveram igualmente dificuldades a fechar o jogo interior quando a jogada 

se desenrolava no lado contrário ao seu. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº28 

 

(18/02/2018) 

 

Falta de União na equipa 

 

 No final de um jogo paupérrimo contra o S.C. Salgueiros, David Brito (nº44) o 

jogador apresentou uma tristeza acentuada, inclusive chorou indicando que os colegas de 

equipa o tinham culpabilizado e elegido como responsável por termos sofrido o 3º golo e 

respetiva derrota. Eu enquanto Treinador Principal e o Treinador Adjunto tivemos uma 

palavra de apreço para com o atleta e manifestamos a confiança no mesmo e não 

concordamos de todo que a culpa do golo sofrido fosse apenas deste, mas sim de toda a 

equipa. 

Este acontecimento demonstrou claramente a falta de união desta equipa de Sub-

14, a falta de apoio dos jogadores entre si. Os jogadores apenas se apoiam uns aos outros 

quando pertencem ao mesmo grupo, isto é, a equipa está dividida em pequenos grupos de 

jogadores (por exemplo: um grupo composto por jogadores que já jogavam no F.C. Foz 

na época 2016/2017, outro grupo de jogadores que vieram do ADR Pasteleira, entre 

outros). 

Além disso, senti durante este jogo, ao ter pedido desconto de tempo na primeira 

parte e ter dado feedback aos jogadores, que estes não concordaram com a minha 

interpretação do jogo nem com aquilo que lhes transmiti sobre o que deveria ser feito. 

Aspeto que me preocupou e que necessitei de saber gerir e contornar para ganhar 

novamente a confiança de todos os jogadores e não apenas de alguns. 

Por um lado, julgo que isto sucedeu comigo, mas ocorreria com qualquer outro 

treinador porque o plantel foi mal constituído, visto possuir imensos jogadores oriundos 

de outras equipas, sendo que a maioria vem quase toda do mesmo clube, mas ainda como 

agravante, uns vêm da equipa A enquanto outros da equipa B do mesmo clube (ADR 

Pasteleira). 
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Por outro lado, julgo que a minha atitude (e modo como fui gerindo o processo), 

foi muito interventiva, tendo sido muito exigente, muito autoritário, sendo que com o 

tempo isso provocou algum desgaste na relação entre jogadores e equipa técnica, por isso 

neste jogo senti que nem sempre fui ouvido pelos jogadores. 

Além disso, creio que a situação ocorrida com o Manuel Santos (no jogo contra 

Gulpilhares), veio criar mais instabilidade e retirar credibilidade à minha liderança 

enquanto treinador, porque o jogador nunca foi castigado pela atitude tomada. 

Fazendo uma introspeção julgo que errei ao convocar o Manuel Santos para este 

jogo, apesar de não ter jogadores suficientes disponíveis para convocar dezoito jogadores 

talvez tivesse sido melhor se tivesse deixado o jogador de fora da convocatória e tivesse 

levado apenas dezassete jogadores para o jogo. 

Outra opção seria convocar o jogador, mas não lhe dar a titularidade como fiz (de 

forma errada, porque foi o jogador que colocou em causa o meu feedback quando pedi 

desconto de tempo durante a primeira parte e abordei os jogadores). 

Esta experiência serviu-me de aprendizagem para no futuro fazer aquilo que sinto 

e que julgo que é o correto e que irá preservar sempre a minha liderança 

independentemente de isso puder colocar em causa o desempenho da equipa, julgo que o 

fundamental é preservar o estatuto de líder de um treinador. 

 

 

Desentendimento com plantel 

Durante e após o jogo com o S.C. Salgueiros 08, última jornada do Campeonato 

Distrital Juniores C Sub-14, que ditou mais um resultado menos positivo dos Sub-14 do 

F.C. Foz, que orientei como Treinador Principal, o ambiente no seio da equipa piorou. 

Alguns jogadores começaram a questionar as minhas intervenções, mostraram-se 

menos recetivos a seguir os meus conselhos e indicações. 

Este clima de afastamento entre equipa técnica e a alguns elementos do plantel 

verificou-se nas últimas semanas de treino e nos últimos jogos. Já se tinha sentido um 

pouco um clima de alguma tensão no jogo contra o Gulpilhares (vitória por 0-10 no dia 4 
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de Fevereiro de 2018) onde um jogador abandonou o jogo mais cedo porque não aceitou 

bem o facto de ter sido substituído. 

O plantel foi composto por alguns grupos, com pouca união e coesão, um trabalho 

que tem sido desenvolvido em conjunto com o Departamento de Psicologia do clube para 

tentar tornar a equipa mais unida e desenvolver o espírito de coesão da equipa. 

O jogo contra Salgueiros foi pouco conseguido, com uma exibição paupérrima, 

de uma equipa pouco unida com jogadores descrentes nas Ideias de Jogo da equipa técnica 

e no Modelo de Jogo. Com pouca raça, ambição e paixão. Com jogadores 

descomprometidos com o jogo, pouco empenhados e individualistas. 

Dessa forma foi sem surpresa que acabamos por, de forma justa e merecida, perder 

o jogo por 3-1. 

Após o jogo o Coordenador transmitiu-me todo o seu apoio e apercebeu-se (tendo 

ido assistir ao jogo) que nada havia a fazer por parte da equipa técnica e que restava 

continuar a trabalhar após ter sido assegurado o apuramento para a Fase de Campeão, 

uma vez que terminamos no segundo lugar do campeonato apenas atrás da Dragon Force 

F.C. (equipa do F.C. Porto). 
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Reflexão nº29 

 

(20/02/2018) 

 

Análise do Campeonato 

 

Fizemos um bom campeonato, terminando no segundo lugar do campeonato e 

dando tempo de jogo a todos os jogadores. 

Houve evolução de alguns jogadores, entre eles José Pinho, Ivo Cruz, David 

Rosas, João Martins, Francisco Alves, Tiago Tavares, João Ferreira, João Martins, 

Miguel Silva, João Alvão, entre outros. Alguma estagnação ou até mesmo falta de 

rendimento de outros jogadores menos utilizados e com menor qualidade individual que 

faz parte quando se tem pela frente uma equipa muito heterogénea. 

A união do grupo foi melhorando, contudo refira-se (como já foi dito 

anteriormente) que tínhamos pela frente uma equipa muito heterogénea, com vários 

grupos formados desde o início da época desportiva, sendo difícil colocar todos os 

jogadores a realizar em conjunto um Meinho antes do treino. 

Tivemos apenas quatro derrotas e um empate (duas derrotas contra Dragon Force 

e outras duas contra S.C. Salgueiros, enquanto o empate se registou contra o F.C. Avintes 

na segunda volta do campeonato) e somamos onze vitórias, perfazendo um total de trinta 

e quatro pontos que foram suficientes para assegurar o segundo lugar e o apuramento para 

a Fase de Apuramento de Campeão tendo assegurado um dos objetivos definidos para 

esta época. 

A nível de evolução do Modelo de Jogo houve algumas melhorias significativas, 

nomeadamente o envolvimento dos Laterais nas jogadas ofensivas, trocas posicionais dos 

jogadores do corredor central (Médio Centro e Médio Defensivo), movimentação do 

Ponta de Lança. 
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O nível apresentado ao longo da época, provavelmente, não seria suficiente para 

termos um bom desempenho na Fase de Apuramento de Campeão, mas continuamos a 

trabalhar para conseguirmos apresentar-nos ao nosso maior nível. 
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Calendário competitivo Campeonato Distrital Juniores C 

Sub14 (2004) Série 1 
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Tabela Classificativa 

Campeonato Distrital Juniores C Sub14 (2004) Série 1 
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Tempos de jogo 

PRIMEIRA VOLTA DO CAMPEAONTO DISTRITAL JUNIORES C SUB14 (2004) 
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Tempos de jogo 

SEGUNDA VOLTA DO CAMPEAONTO DISTRITAL JUNIORES C SUB14 (2004) 
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Estatísticas Individuais dos Sub14 
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Estatísticas Coletivas dos Sub14 
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Reflexão nº30 

 

(21/02/2018) 

 

 

Abandono dos Sub-14 

 

No dia 21 de Fevereiro de 2018 fui surpreendido pelo coordenador da Dragon 

Force (Carlos Campos) e pelo coordenador do FC Foz (Pedro Sarmento) quando antes do 

treino dos Sub-14 me informaram que seria o meu último treino no comando técnico da 

equipa, sendo que sexta-feira no dia 23 de Fevereiro de 2018 não seria eu a assumir o 

treino. 

A justificação prendeu-se com o facto de a equipa não estar a evoluir 

suficientemente, apesar de ter tido bons resultados desportivos, de se ter apurado para a 

fase de Apuramento de Campeão no segundo lugar apenas com duas derrotas diante da 

Dragon Force (equipa B do F.C. Porto) e outras duas diante do S.C. Salgueiros. 

Apesar de alguns jogadores terem mostrado uma boa evolução e de estarem 

motivados, o facto de haver grupos no plantel e de alguns jogadores estarem insatisfeitos 

(nomeadamente a relação entre equipa técnica e Manuel Santos ser muito má) e de a 

relação entre plantel e equipa técnica estar desgastada e os jogadores estarem cansados 

do feedback do treinador principal foram os motivos utilizados para me ter sido retirado 

o cargo de treinador principal dos Sub-14. 

Aspetos esses com os quais não concordei, em primeiro lugar porque preferiram 

defender um ou outro jogador dando-lhe razão e motivos para continuar a desentender-se 

com o futuro treinador porque os jogadores é que têm razão.  

Em segundo lugar, se analisarmos o rendimento desportivo este foi positivo, não 

tendo sido perfeito, mas asseguramos o segundo lugar conseguimos ser superiores a quase 

todas as equipas tendo sido apenas inferiores contra a Dragon Force F.C. e contra o S.C. 

Salgueiros. 
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Em terceiro lugar, a havendo mudança na equipa técnica não julgo que faça 

sentido que a mesma fosse ocorrer a meio da época desportiva, nem acredito que com um 

novo treinador seja capaz de mudar completamente um plantel com vários problemas ao 

nível da coesão e do espírito de equipa. 

Em contrapartida, foi-me pedido para ficar o resto da época desportiva 2017/2018 

como Treinador Adjunto dos Sub-17-A do F.C. Foz para poder completar o relatório de 

estágio de Grau II de treinador de futebol e poder aprender e retirar algumas ilações da 

experiência do treinador principal dessa equipa o treinador Fábio Araújo.  

Apesar de não concordar com as justificações e motivos para a minha destituição 

e de ficar desiludido com a decisão do Coordenador decidi aceitar o sucedido e comecei 

a desempenhar as funções de treinador adjunto a partir do dia 27 de Fevereiro de 2018. 

Fiquei desiludido, porque pela primeira vez aconteceu-me uma situação de 

destituição. Serviu-me de aprendizagem e permitiu-me perceber que no futuro devo-me 

proteger mais em certos aspetos enquanto treinador. Passar uma imagem mais matura, 

séria, não estabelecer uma proximidade tão grande com os jogadores, com vista a evitar 

que o mesmo se repita no futuro. 
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Caracterização da Equipa dos Sub-17 A 

 

Na equipa dos Sub17-A desempenhei funções de Treinador Adjunto, mas 

permaneci inscrito na Associação de Futebol do Porto como treinador estagiário para 

Grau II de Treinador de Futebol. 

A completar a equipa técnica tive como treinador principal o treinador Fábio 

Araújo (treinador já a desempenhar funções de treinador à 5 épocas), e o treinador adjunto 

– tal como eu – Pedro Vidal (apenas pela primeira vez numa Escola de Formação Dragon 

Force). 

É uma equipa que contou com três treinadores (um treinador principal e dois 

adjuntos) com vinte e um jogadores (oito nascidos em 2002, ou seja, eram Juvenis de 1º 

ano) enquanto todos os restantes tiveram a oportunidade de no final da época 2017/2018 

de integrar os Sub-19.  

De entre os vinte e um jogadores, quatro eram esquerdinos enquanto dezassete 

eram destros. O plantel foi constituído por dois guarda-redes, seis atletas do sector 

defensivo, nove jogadores do sector intermédio e quatro jogadores para o sector ofensivo. 
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F.C. Foz Sub-17-A 

 

 

Imagem 17 – Plantel dos Sub17-A do F.C. Foz 
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Ficha de Avaliação Diagnóstica dos Sub-17-A 
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Registo Antropométrico Inicial dos Sub-17A do F.C. 

Foz 

 

 

Imagem 18 – Avaliação Antropométrica do Gabinete de Nutrição da Dragon Force Foz dos Sub-17-A 
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Objetivos de performance (Sub-17-A) 

 

É fundamental realçar, que quando passei a fazer parte da equipa técnica que 

acompanhou os Sub-17-A do F.C. Foz, que no Campeonato Distrital Juniores B Sub-17 

a equipa ficou em terceiro lugar, não garantindo a presença para a Fase de Apuramento 

de Campeão. Esse objetivo tinha sido traçado pela equipa técnica no início da época, mas 

a 23 de Fevereiro de 2018 com apenas duas jornadas por disputar era já matematicamente 

impossível conseguirmos o apuramento para essa fase, por isso houve necessidade de 

ajustar os objetivos de performance para que o ambiente em treino continuasse a ser 

extremamente competitivo. 

Assim sendo, os objetivos de performance tiveram de ser ambiciosos, mas realistas 

e adaptados ao contexto em que nos fomos inserir. 

Os objetivos de performance foram: 

d) Procurar vencer todos os jogos independentemente do adversário e do local 

do jogo, mas a jogar de acordo com o nosso Modelo e Ideia de Jogo; 

e) Ganhar a Taça Complementar Juniores B; 

f) Conseguir que a equipa tenha no final da Taça Complementar o registo de 

melhor ataque e melhor defesa da prova; 
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Modelo de Jogo dos Sub-17-A 

 

O Modelo de Jogo é um processo dinâmico de interação entre o plano macro 

(equipa), que é parcialmente previsível, e o plano micro (jogador) que deve ser totalmente 

imprevisível. Evidencia uma matriz concetual (controlável), uma matriz metodológica 

(controlável), um plano individual (imprevisível vs. controlável) e um plano coletivo 

(controlável vs. previsível).  

A matriz concetual pressupõe uma interação e fratalidade entre os momentos do 

jogo (organização ofensiva e defensiva e transição ataque/defesa e defesa/ataque), as 

escalas da equipa (coletivo, intersectorial, setorial, grupal e individual) e os princípios de 

jogo (grandes princípios, subprincípios e subsubprincípios) e respetivas escalas. 

Na Dragon Force o Modelo de Jogo baseia-se em duas ideias base, que são o 

desenvolvimento de uma filosofia de jogo congruente com o Modelo de Jogo instituído 

no Departamento de Formação do F.C. Porto e permitir a evolução dos jogadores com 

diferentes níveis de desempenho assim como de potencial. 

O jogo de futebol é composto por quatro momentos de jogo. Para os nossos 

jogadores entenderem o que é o jogo, e o que se pretende deles nos distintos momentos 

de jogo, têm de saber que um jogo é composto por quatro momentos de jogo e têm de ser 

capazes de identificar cada um desses momentos, porque aquilo que fazemos e que 

pretendemos que a equipa faça nos vários momentos de jogo altera-se consoante o 

momento em que estamos inseridos.  

Posto isto: 

 Organização Ofensiva: quando a nossa equipa tem a posse de bola, 

pretende-se que a equipa circule a bola e mantenha a posse de bola sendo capaz de jogar 

no meio-campo adversário progredindo no terreno de jogo em posse visto que tal como 

Manuel Pellegrini defende o futebolista cansa-se ao correr, mas a bola não, (Pellegrini, 

2014). 

 Transição Ataque – Defesa: quando a nossa equipa perde a posse de bola, 
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procura-se incutir nos jogadores uma reação forte à perda da posse de bola procurando 

recuperá-la o mais rapidamente possível e o mais adiantado possível no terreno (próximo 

da baliza adversária). 

 Organização Defensiva: quando o adversário tem a posse de bola, 

queremos incutir nos nossos jogadores as noções de fechar espaços, formar muitas linhas, 

posicionarem-se todos perto uns dos outros, moverem-se em bloco, dar apoio ao colega 

(coberturas), entre outros aspetos. 

 Transição Defesa – Ataque: quando a nossa equipa ganha a posse de bola, 

pretende-se que a equipa crie rapidamente linhas de passe ao portador da bola, abra o 

campo em largura e em profundidade, criando espaço para a bola poder circular. Neste 

momento de jogo em particular procura-se que a equipa aproveite os desequilíbrios 

defensivos do adversário e chegue rápido ao golo. 

Se não houver oportunidade de realizar a transição procurar manter a posse de bola 

de modo a criar situações que possam desorganizar a defesa adversária e criar situações 

para finalizar. 
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Princípios de Jogo 

Grandes Princípios de Jogo 

 

1. Constante posse e circulação da bola de forma objetiva e inteligente; 

2. Reagir à perda de bola e influenciar o comportamento ofensivo do adversário 

efetuando pressão forte e alta; 

3. Realizar transições fortes, com vista a aproveitar os momentos de esporádica 

desorganização da equipa adversária; 

 

Para cumprir um jogar que se regue pelos Princípios de Jogo acima enunciados é 

fundamental atender as aspetos como a estrutura adotada e o jogo posicional, sendo que 

este último se baseia na formação de diversas linhas de jogo (em profundidade e 

amplitude) e também na disposição dos jogadores em diagonais (formando inúmeros 

triângulos e losangos). 

A estrutura tática que se utilizou e trabalhar, face às caraterísticas do plantel, mas 

também tendo em conta que é um sistema que permite e facilita uma 

ocupação racional do terreno de jogo e equilíbrio entre os três 

sectores, foi o 1-3-5-2 (ilustrado na imagem abaixo). 

A estrutura adotada deve privilegiar a aparecimento dos 

grandes princípios em função das especificidades da equipa, 

devendo respeitar as formas de jogo de referência.  

 

 

 

 

Imagem 19 – Estrutura a adotar pelos Sub17-A do F.C. Foz 
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Além disso, foram utilizadas como estruturas táticas alternativas o 1-4-4-2 (em 

losango) e ainda o 1-3-4-3 (em linha). 

Segue-se uma pequena ilustração da estrutura tática principal dos Sub-17-A do 

F.C. Foz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 20 – Plantel dos Sub-17-A do F.C. Foz (disposto por posições na estrutura 1-3-5-2 ). 
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Bolas Paradas 

Imagem 21 – Cantos a favor lado esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 22 – Cantos a favor lado direito 
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Imagem 23 – Cantos contra lado esquerdo 

Imagem 24 – Cantos contra lado direito 
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Morfociclo Padrão 

 

Ao longo do Morfociclo tem de ser ter em conta uma matriz metodológica, que 

nos guia ao longo de uma semana de treinos e jogo, com o intuito de organizar, planear e 

estruturar as unidades de treino. 

A matriz metodológica, segundo a Periodização Táctica, apresenta uma interação 

entre o princípio da progressão complexa, o princípio da alternância horizontal em 

especificidade e o princípio das propensões. 

O princípio das propensões diz respeito com a maneira como são utilizados e 

estruturados os exercícios contextualizados que constituem as unidades de treino para que 

apareça um grande número de vezes o que pretendemos que os nossos jogadores 

vivenciem e adquiram a todos os níveis (Tamarit, 2016, Periodización Táctica vs 

Periodización Táctica, p.39). 

O princípio da progressão complexa está relacionado com a distribuição dos 

grandes princípios, dos subprincípios e dos subsubprincípios durante o Morfociclo e ao 

longo dos Morfociclos, consoante os problemas e a evolução da equipa. Deve ter-se em 

consideração a relação entre a complexidade e o respetivo desgaste (fisiológico e 

emocional) provocados pela complexidade dos grandes princípios e subprincípios dos 

diferentes dias dos Morfociclos. (Tamarit, 2016, Periodización Táctica vs Periodización 

Táctica, p.41) 

O princípio da alternância horizontal em especificidade tem como objetivo induzir 

adaptações nas diferentes “escalas” e respetivas interações, através de uma lógica 

processual de forma a fazer imergir padrões de jogo específicos. Este deve ser variável, 

deve existir alternância na sua ação. (Tamarit, 2016, Periodización Táctica vs 

Periodización Táctica, p.44) 

No que diz respeito mais concretamente ao Morfociclo Padrão importa referir que 

um Morfociclo é adaptável em função de diversos aspetos. 

Acrescente-se que no Morfociclo surge a necessidade de se representar a relação 

e interação entre grandes princípios e subprincípios e a relação entre tipos de esforço/ 
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subdinâmicas e a recuperação durante todo o Morfociclo. Utilizou-se uma simbologia 

baseada nas cores. 

As contrações musculares podem dividir-se em Tensão de contração, Duração de 

contração e Velocidade de contração. No jogo de futebol essas contrações interagem entre 

si criando uma dinâmica que lhes é característica. 

No entanto, uma forma de jogar própria faz emergir uma dinâmica específica e 

determinados princípios e respetivas interações fazem emergir subdinâmicas específicas. 

Segue-se um exemplo do Morfociclo Padrão – com jogo de Domingo a Domingo 

– onde essas contrações serão trabalhadas ao longo do mesmo, dando maior enfâse em 

determinado dia da semana. 

 

Imagem 25 – Morfociclo Padrão nos Sub17-A do F.C. Foz (2017/2018) 

 

Segue-se agora uma breve explicação sobre os aspetos a trabalhar em cada uma 

das subdinâmicas do Morfociclo. 

1. Subdinâmica Tensão: treinam-se subprincípios de aspetos setoriais, grupais e 

individuais. Os exercícios devem promover muitas acelerações e travagens, 

mudanças de direção e de velocidade, e ainda bastantes saltos e remates (muitas 

contrações concêntricas e excêntricas). Além disso, devem ser em espaços 

reduzidos, com poucos jogadores, relações reduzidas, e com duração do exercício 

reduzido e recuperações completas ou próximo disso. 

2. Subdinâmica Duração: treinam-se grandes princípios e subprincípios com 

trabalho coletivo e intersectorial. Utilizando exercícios para promover um esforço 

idêntico ao do jogo. Devem ainda ser realizados em espaços grandes, com um 
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número elevado de jogadores e uma duração “longa”. 

3. Subdinâmica Velocidade: treinam-se os subprincípios a nível intersectorial, 

setorial, grupal e individual. Os exercícios devem ter elevada velocidade de 

decisão, execução e ação. Devem ser realizados em espaços que permitam uma 

grande velocidade de deslocamento (com e sem bola) e com um número de 

jogadores em que a velocidade de decisão e execução seja rápida, isto é, poucos 

adversários nas ações realizadas.  
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Período Competitivo Sub17-A 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 25ª jornada do Campeonato Distrital Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Leça Balio a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

LEÇA BALIO 

A equipa do Leça Balio conseguiu apresentar alguns problemas, quer a nível ofensivo, 

quer a nível defensivo, mas sobretudo devido a uma enorme displicência da nossa equipa, 

que deu um golo de bandeja e falhou imensas ocasiões de golo, tendo jogado a partida a 

um ritmo muito lento. 

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Foi o nosso pior jogo nesta competição, com uma atitude miserável de todos os nossos 

jogadores, sobretudo os do setor defensivo e intermédio. 

Os nossos Alas estavam sempre a pedir a bola na mesma linha que os Avançados, ou 

pediam a bola demasiado à frente ou demasiado atrás (quando estávamos em zonas mais 

adiantadas do terreno de jogo). 

Os nossos Defesas deram um golo ao adversário no último minuto de jogo, a reação à 

perda foi horrível, não atacamos a bola, não protegemos as costas do nosso setor 

defensivo. 

Consentimos o golo no último lance da partida com um passe do pontapé de baliza do 

adversário tendo o passe ter passado por todos os setores da nossa equipa de forma 

inacreditável, porque ninguém atacou a bola. 

Fizemos o jogo sempre a um ritmo muito lento, sem dinâmicas, nem trocas posicionais, 

sem atitude, sem crer, sem esforço nem entrega por parte dos jogadores do F.C. Foz. 
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Os nossos Médios estiveram muito mal falhando vários passes e não sendo capazes de 

procurar os avançados, lateralizando em demasia o nosso jogo. 

Não fomos capazes de variar rapidamente o centro de jogo, nem de imprimir diferentes 

velocidades no nosso jogar, isto é, jogamos sempre com um ritmo demasiado lento. 

Os jogadores foram demasiado displicentes durante todo o encontro. 

Estivemos muito mal a variar de flanco de jogo, sem recomeçar jogadas, sem utilizar os 

Centrais para bascular, sem procurar garantir profundidade nem largura no nosso jogo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Este momento de jogo ocorreu sobretudo devido a erros nossos com maus passes dos 

nossos Centrais, entregando a bola aos dois jogadores da frente do Leça Balio. 

Em certos momentos do encontro desequilibramo-nos, sobretudo no segundo tempo, com 

a ânsia de nos adiantarmos no marcador, mas acabamos foi por sofrer o golo da derrota 

no último instante da partida. 

Em suma, fomos muito fracos com e sem bola e sofremos algumas transições 

essencialmente devido a bolas perdidas pelos nossos três jogadores mais recuados e pelo 

nosso Médio Defensivo. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo quase não existiu porque o adversário teve a segunda parte toda 

do jogo com os setores muito recuados e chegando a jogar com 5 jogadores em frente à 

grande área, tapando os caminhos para a sua baliza no corredor central. 

Havia apenas espaço para chegarmos perto da baliza adversária pelos corredores laterais, 

mas nunca fomos capazes de aproveitar esse espaço, porque não variamos rápido o 

sentido de jogo, não aceleramos o jogo, nem tivemos os nossos Alas a pedir a bola em 

zonas mais adiantadas do terreno de jogo. 

Além disso a equipa da casa foi forte na reação à perda e a nossa equipa paupérrima do 

ponto de vista exibicional, nunca sendo capaz de arriscar de longe, de imprimir diferentes 

velocidades no jogo, de detetar os melhores caminhos para a baliza nem de “reciclar” o 

nosso jogo. 

Faltaram diagonais dos nossos Avançados e movimentações para a profundidade dos 

nossos Alas. 



2º Ciclo - Treino De Alto Rendimento  
Metodologia de Desporto - Futebol 

330 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar 

 
 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Foi um jogo muito fraco da nossa equipa, sem conseguir atacar as bolas nos lances de 

bola parada, nem em atacar a bola seja de que forma for nem em lances de bola corrida. 

Além disso, a reação à perda da posse de bola e o posicionamento dos nossos jogadores 

do setor defensivo foi sempre muito fraco, porque nem sempre acompanhavam os 

restantes setores da nossa equipa quando subíamos no terreno de jogo deixando muito 

espaço entre linhas. 

Fomos muito fracos a fazer uma pressão mais alta no terreno de jogo, estivemos muito 

mal no modo como pressionamos, muito mal nas coberturas, muito mal em quase todos 

os aspetos defensivos. 

Além disso, refira-se que os nossos Defesas deixavam sempre os dois jogadores mais 

adiantados do Leça Balio receber a bola e virar-se para a nossa baliza em vez de “colarem” 

neles antes de eles sequer receberem a bola. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº31 

 

(04/03/2018) 

 

Treinador Adjunto com responsabilidade 

 

 Comecei esta nova etapa esta época como treinador adjunto dos Sub-17-A, para 

aprender a liderar uma equipa de uma faixa etária mais velha, com o treinador Fábio 

Araújo como treinador Principal e com quem esperava aprender imenso. 

 É um treinador com experiência no futebol, que se encontra na Dragon Force pela 

quinta época consecutiva e com o qual esperava aprender melhor a decifrar o tipo de 

balneário que um treinador pode encontrar pela frente, a melhor forma de manter um 

plantel unido e com o seu líder (treinador) e as suas Ideias de Jogo sempre aceites. 

 No entanto, reforço que me custou um pouco abandonar os Sub-14, porque não 

concordei com os motivos que me foram referidos para justificar a minha retirada do 

cargo de treinador principal de essa equipa, mas creio que no futebol o resultado 

desportivo é crucial e tem um peso gritante na maneira como se vê o treinador, ou seja, 

talvez se os Sub-14 tivessem ganho na última jornada do Campeonato Distrital Juniores 

C talvez me tivesse mantido como Treinador Principal dos Sub-14 até ao final da época 

2017/2018. 

 No seguimento do anteriormente referido, surpreendeu-me que tendo a equipa 

técnica dos Sub-17-A um treinador principal e dois treinadores adjuntos (sendo que eu 

fui o ultimo a integrar essa equipa técnica) que logo na primeira semana em que comecei 

a acompanhar o plantel dos Sub-17-A o treinador principal falte a dois treinos, visto que 

se encontrava doente, e exista a necessidade de ser eu a assumir os treinos, planeá-los e a 

liderá-los, sem estar completamente a par de diversos fatores, tais como as Ideias de Jogo, 

as dinâmicas da equipa, os nomes de jogadores, as posições de cada jogador. 

 Por outras palavras quer-se com isto dizer, que me foi dito de forma indireta que 

talvez não estivesse apto para liderar uma equipa que competisse em futebol de onze, mas 
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na primeira semana que me inseri como Treinador Adjunto dos Sub-17-A pediram-me 

para assumir os treinos dos Sub-17-A devido à ausência do treinador principal. 

 Por um lado, fiquei aborrecido com a situação que vivenciei (abandono da equipa 

técnica dos Sub-14) porque senti que me foram dados falsos pretextos para a minha 

mudança de funções. Achei curioso e intrigante que esses mesmos pretextos tenham sido 

esquecidos quando foi necessário alguém para orientar os treinos dos Sub-17-A, quando 

o treinador principal não foi capaz de orientar os treinos. 

 Por outro lado, fiquei entusiasmado, porque adoro desafios novos, contextos 

diferentes, o plantel que encontrei nos Sub-17-A era unido, treinava bem, esforçava-se, 

os jogadores eram empenhados e comprometidos. 

 Por último, refira-se ainda o jogo contra o Leça do Balio no qual fizemos uma 

exibição fraca, com uma péssima atitude dos jogadores, que se colocaram ao nível de uma 

equipa fraca, que só teve como preocupações tapar os caminhos para a sua baliza. 

 Apercebi-me que os jogadores dos Sub-17-A afinal não têm um comprometimento 

assim tão elevado como julgava e que se esforçavam ao máximo apenas em jogos de 

dificuldade acrescida. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 26ª jornada do Campeonato Distrital Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Senhora da Hora a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

S.C. SENHORA DA HORA 

A equipa do Senhora da Hora não conseguiu apresentar grandes problemas, quer a nível 

ofensivo (não tendo inclusive passado do meio campo defensivo na 1ª parte), quer a nível 

defensivo (equipa facilmente atraída para as zonas laterais, abrindo depois muitos espaços 

no meio).  

Este adversário não apresentava qualquer tipo de coesão entre setores, tendo aberto 

imensos espaços que poderiam ter culminado numa goleada ainda maior.  

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

  

3.1 Organização Ofensiva 

A tentativa para este jogo foi a de colocar em prática a ideia de sair a jogar desde trás, 

através dos dois centrais, privilegiando a posse de bola, procurando chegar à baliza do 

adversário em passe, de forma apoiada e dominando o jogo (aspeto que foi conseguido). 

Tentámos explorar a largura do campo do Senhora da Hora, mas esta medida foi 

conseguida apenas a espaços, porque os Laterais e Extremos nem sempre conseguiram 

dar largura e muitas vezes encontravam-se na mesma linha de passe.  

Mesmo jogando contra um adversário frágil, os Laterais não souberam aproveitar os 

espaços para criar superioridade e para dar profundidade; 

Refira-se ainda que passámos cerca de 80% do tempo útil do jogo neste momento do jogo, 

tendo desmontado a equipa adversária com alguma facilidade, devido à fragilidade da 

mesma.  
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Conseguimos criar imensas oportunidades de golo, sendo que os nossos jogadores 

facilitaram um bocado falhando várias oportunidades quando o resultado era já 0-4. 

No que diz respeito ao modo como chegamos à baliza do adversário, fomos capazes de o 

fazer seja em passe seja em condução, contudo faltou algum critério no ataque ao espaço 

na área para finalizar. 

Estivemos muito bem a variar de flanco de jogo, a “reciclar” o nosso jogo, a usar os 

defesas para chegar ao lado vazio, com os nossos Alas a pedirem a bola em linhas 

diferentes dos Avançados. 

Os nossos Avançados garantiram profundidade enquanto os nossos Alas garantiram 

largura. 

Estivemos muito bem a procurar “buracos” para golo, com os nossos Avançados a pedir 

a bola ora de costas para a baliza (procurando ajudas de frente) ora recebendo de frente 

para a baliza conseguindo ameaçar a baliza adversária. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Devido ao desenrolar do jogo, este momento de jogo praticamente não existiu porque o 

Senhora da Hora só fez meia dúzia de remates durante todo o jogo, sendo que sofremos 

uma transição surgiu fruto de uma perda de bola na linha de meio-campo com um passe 

falhado para os Médios Centro, sendo que depois tínhamos os Centrais muito distantes 

um do outro e dos Laterais não estando equilibrados defensivamente e acabando por 

sofrer o único golo do Senhora da Hora do jogo. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento sobre o qual não conseguimos tirar grandes 

conclusões, porque o Senhora da Hora esteve sempre inserido no seu meio-campo com 

os setores muito recuados tendo estado a nossa equipa quase sempre em Organização 

Ofensiva. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo quase não existiu porque passámos grande parte do tempo com 

bola.  
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No entanto, é possível referir que convidamos o adversário a sair a jogar, exercendo 

depois pressão sobre estes. 

Estivemos muito bem a reagir à perda da posse de bola, aspeto que nos permitiu ganhar 

imensas bolas no meio-campo ofensivo. 

E estivemos muito bem a atacar a bola de cabeça, realizando também diversas coberturas. 

As únicas dificuldades visíveis verificaram-se aquando da subida da zona de pressão, pois 

o Médio Centro do lado contrário encontrava-se muitas vezes sozinho e ainda no modo 

como o equilíbrio defensivo nem sempre era garantido (apesar de isso não resultar em 

grandes problemas porque o Senhora da Hora era muito frágil). 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº32 

 

(11/03/2018) 

 

Treinador Adjunto ou Principal? 

 

 Na minha segunda semana a acompanhar o processo dos Sub-17-A, enquanto 

treinador adjunto, orientei mais treinos do que aqueles em que desempenhei a função de 

treinador adjunto (cinco treinos orientados por mim, e um pelo treinador principal) e 

orientei um jogo, o qual vencemos por 8-1 contra o S.C. Senhora da Hora. 

 Fizemos um bom jogo, com os jogadores focados, empenhados, sem facilitarem 

(como haviam feito na primeira volta do campeonato onde foram surpreendidos contra o 

S.C. Senhora Hora), tendo conseguido de forma natural vencer por 8-1 em casa, mas 

tendo criado inúmeras ocasiões de golo que poderiam ter deixado o resultado final bem 

mais expressivo se tivéssemos sido mais eficazes. 

 Desta forma acabamos o Campeonato Distrital Juniores B (Sub-17) Série 3 na 

terceira posição. Ficamos perto, mas atrás dos lugares que davam acesso à Fase de 

Apuramento de Campeão. Refira-se que este campeonato foi ganho pelo Leça F.C., que 

foi a equipa mais forte e mais consistente durante as vinte e cinco jornadas. 

 Restava-nos disputar a Taça Complementar, ainda com um objetivo por definir 

(do meu ponto de vista tínhamos condições para ganhar a Taça Complementar e devíamos 

ser sempre ambiciosos, mas sem nunca deixar de ser realistas), mas não percebi até ao 

momento qual a opinião do Treinador Principal dos Sub-17-A. 

 

  



2º Ciclo - Treino De Alto Rendimento  
Metodologia de Desporto - Futebol 

344 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar 

 
 

 

Calendário Competitivo 

 

Campeonato Distrital Juniores B – Sub17 – Série 3 

 

(apenas a partir do momento que me juntei à equipa) 
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Tabela Classificativa 

 

Campeonato Distrital Juniores B (2011/2002) Sub-17 – Série 3 
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Tempos de jogo Sub17-A 

Campeonato Distrital Juniores B – Série 3  

(2últimas jornadas)  
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Reflexão nº33 

 

(23/03/2018) 

 

Férias da Páscoa 

 

Julgo que não faz sentido absolutamente nenhum uma paragem de uma a duas 

semanas sem competição devido às férias escolares da Páscoa num escalão como os Sub-

17 (Juniores B) em que o fundamental é a competição para a evolução do jogador 

enquanto atleta para lhe dar mais ferramentas parra que possa atingir níveis de rendimento 

mais elevados. 

Como é que Portugal poderá formar tantos jogadores de qualidade como por 

exemplo a nossa vizinha a Espanha? 

Duas semanas sem competir, a realizar treinos com poucos jogadores porque 

muitos dos nossos jogadores são de famílias privilegiadas do ponto de vista financeiro e 

estiveram de férias, não tivemos agendado nenhum jogo treino nem nenhum torneio. 

Além disso, tivemos menos condições de treino do que escalões etários mais 

novos, uma vez que só treinamos 3 vezes por semana sendo que cada treino tem a duração 

de uma hora. Por exemplo no Escalão Sub-14 treinávamos três vezes por semana sendo 

que cada treino durava uma hora e quinze minutos, no final de cada semana temos nos 

Sub17-A menos 45 minutos de treino, sendo que se formos rigorosos até somos ainda 

mais prejudicados, pois os treinos dos escalões etários mais pequenos terminam apenas 

às 20h30 (hora a que deveríamos iniciar o nosso treino), logo nunca começamos o treino 

à hora de suposto início, mas sim sempre 5 a 10 minutos depois. Até mesmo os jogadores 

têm tendência a chegar atrasados. 

Deparamo-nos assim com uma incoerência, que se prende com objetivos definidos 

pela direção do clube F.C. Foz no início da época. Por um lado os objetivos foram 

extremamente elevados (subir de divisão), mas por outro as condições para treinar que 

nos foram dadas foram insuficientes para atingir esses mesmos objetivos. 
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Por último, refira-se que existiu uma grande falta de compromisso nos jogadores 

que representaram o F.C. Foz, uma vez que a grande maioria foi de férias sempre que 

existe possibilidade, faltaram a imensos treinos por causa dos compromissos escolares 

(para estudar para exames e testes) ou devido a compromissos familiares (jantares de 

família e afins). Em qualquer outro clube situações dessas davam origem a que os 

jogadores não fossem utilizados nem tidos em consideração pelo treinador para serem 

opção para os jogos ou até mesmo dispensados. Assim foi complicado atingir os objetivos 

delineados no início da época 2017/2018, sem condições não se consegue potenciar uma 

Ideia de Jogo, não se consegue potenciar o trabalho que a equipa técnica preconiza para 

esta equipa dos Sub-17-A. 
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Reflexão nº34 

 

(13/04/2018) 

 

Evolução no acompanhamento dos Sub-17 A 

 

 Esta reflexão prende-se com o início da Taça Complementar, com aquilo que foi 

a evolução dos jogadores e o processo que o treinador principal delineou para esta equipa 

desde que comecei a acompanhar os Sub-17-A como treinador adjunto. 

 A equipa dos Sub-17-A é uma equipa que tem qualidade, mas é muito 

heterogénea, os melhores jogadores atuam ou no meio-campo (Rodrigo Monteiro, Jaime, 

Tomás e Luís Cunha) ou são os nossos Avançados (Luís Carvalho e Vasco Amaral) 

fazendo com que fossemos muito fortes no jogo interior, por isso a escolha de alinhar na 

estrutura 1-3-5-2, pois garantia-nos superioridade numérica no corredor central. 

 Por outro lado, os nossos jogadores mais fracos atuam no setor defensivo (Franco, 

Salazar e Kiko) e também os Guarda-Redes que têm muitas limitações em jogar com os 

pés (fraca relação com bola) e em sair-se da baliza (Fraga e Zé). 

 Um outro aspeto prende-se com o tempo de jogo dos jogadores, quase todos têm 

oportunidades, mas normalmente são sempre os mesmos a jogar de início seja que jogo 

for, sobretudo nos jogos mais exigentes. Os jogadores estão habituados a isso desde o 

início da época, por isso aceitavam-no de forma natural. 

 Aspetos que necessitamos de melhor nas dinâmicas da nossa equipa dentro da 

estrutura 1-3-5-2 prendiam-se com o posicionamento dos Alas (tendência em pedir bola 

ou demasiado recuados no terreno de jogo ou demasiado adiantados, e ainda na mesma 

linha que os Avançados). Foi também necessário melhorar as movimentações dos 

Avançados. 

 Para me aperceber de tudo isto as conversas com o treinador principal foram 

fundamentais, por isso acredito que o treinador principal tinha total confiança em mim e 

ajudou-me imenso para me integrar no processo da equipa. 
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 Tentei também perceber o balneário da equipa, julgo que o único problema da 

equipa (ao contrário dos Sub-14) não se prendia com falta de união ou coesão da equipa, 

mas sim com alguma falta de compromisso dos jogadores. Esse aspeto parece-me que foi 

linear e comum a todos os escalões etários do F.C. Foz na época 2017/2018.  
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 1ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Perafita a apresentar-se na estrutura de 1-4-3-3.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

FC PERAFITA 

A equipa do Perafita não conseguiu apresentar grandes problemas, sobretudo a nível 

defensivo (equipa facilmente atraída para as zonas laterais, abrindo depois muitos espaços 

no meio).  

Este adversário não apresentava qualquer tipo de coesão entre setores, tendo aberto 

imensos espaços que poderiam ter culminado numa goleada ainda maior.  

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

  

3.1 Organização Ofensiva 

A tentativa para este jogo foi a de colocar em prática a ideia de sair a jogar desde trás, 

através dos dois centrais, privilegiando a posse de bola, procurando chegar à baliza do 

adversário em passe, de forma apoiada e dominando o jogo (aspeto que foi conseguido). 

Tentámos explorar a largura do campo do Perafita, mas esta medida foi conseguida 

apenas a espaços, porque os Laterais e Extremos nem sempre conseguiram dar largura e 

muitas vezes encontravam-se na mesma linha de passe.  

Mesmo jogando contra um adversário frágil, os Laterais não souberam aproveitar os 

espaços para criar superioridade e para dar profundidade; 

Refira-se ainda que passámos cerca de 80% do tempo útil do jogo neste momento do jogo, 

tendo desmontado a equipa adversária com alguma facilidade, devido à fragilidade da 

mesma.  

Conseguimos criar imensas oportunidades de golo, fomos eficazes e acabamos por 

terminar o jogo fazendo seis golos. 
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No que diz respeito ao modo como chegamos à baliza do adversário, fomos capazes de o 

fazer seja em passe seja em condução, contudo faltou algum critério no ataque ao espaço 

na área para finalizar. 

Fomos muito fortes a variar de flanco, a procurar o espaço nas costas do setor defensivo 

do Perafita. 

Aliás refira-se que os nossos Médios estiveram muito bem a procurar a profundidade, 

assim como os nossos Alas. 

Nem sempre decidimos da melhor forma, o que é natural num jogo de formação, mas o 

nosso nível exibicional foi bom permitindo à equipa técnica dar oportunidade de jogo a 

quase todos os elementos do plantel que foram convocados para o jogo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Com o desenrolar do jogo, este momento de jogo deixou de se verificar, esteve mais 

presente enquanto o marcador esteve em aberto. Porque o Perafita perdeu intensidade no 

seu jogo, assim como a sua verticalidade, quando o resultado começou a ficar mais 

dilatado. 

Enquanto o jogo esteve equilibrado e o resultado em aberto, este momento de jogo foi-se 

verificando a espaços, uma vez que a equipa visitante procurava sempre chegar perto da 

nossa baliza através de passes compridos, com bolas aéreas, com passes para o espaço e 

para explorar a profundidade, tentando ameaçar a profundidade e o espaço que havia nas 

costas dos nossos três defesas centrais que constituíram o nosso setor defensivo. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento sobre o qual não conseguimos tirar grandes 

conclusões, porque o Perafita esteve sempre inserido no seu meio-campo com os setores 

muito recuados tendo estado a nossa equipa quase sempre em Organização Ofensiva. 

Acabamos por não criar muitas transições, e arranjar espaço para chegar à baliza 

adversária normalmente através de passes, mas sempre com o adversário com a sua 

estrutura organizada e em organização defensiva. 

Por outro lado, este momento de jogo não esteve muito presente porque nem sempre 

tivemos capacidade para acelerar o nosso jogo, fazendo passes de primeira, passes mais 

verticais, porque os nossos jogadores nem sempre procuraram caminhos diferentes para 
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chegar ao último terço do terreno de jogo e ainda porque nem sempre tínhamos os nossos 

Avançados mais adiantados de forma a garantir profundidade ao nosso jogo. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo esteve presente um pouco durante todo o encontro. 

Nem sempre estivemos muito bem no controlo da profundidade nem na reação à perda. 

Consentimos dois golos devido a erros absurdos quer do nosso setor defensivo quer dos 

nossos guarda-redes, mas em suma acabamos por fazer uma exibição satisfatória do ponto 

de vista defensivo. 

As coberturas defensivas foi um aspeto que estivemos bem e nos permitiu impedir mais 

transições e bolas nas costas por parte do Perafita, mas poderíamos ainda ter sido mais 

fortes. 

E estivemos muito bem a atacar a bola de cabeça. 

As únicas dificuldades visíveis verificaram-se aquando da subida da zona de pressão, pois 

o Médio Centro do lado contrário encontrava-se muitas vezes sozinho e ainda no modo 

como o equilíbrio defensivo nem sempre era garantido (apesar de isso não resultar em 

grandes problemas porque o Perafita era muito frágil e desorganizado, sem grandes 

critérios, na forma como atacava). 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº35 

 

(15/04/2018) 

 

De regresso à competição! 

 

 Esta reflexão esteve relacionada com o regresso à competição, uma vez que 

começamos a competir na Taça Complementar Juniores B Série 2, tendo iniciado com 

uma vitória por 6-2 frente ao F.C. Perafita no Campo da Ervilha. 

 Conseguimos fazer uma boa exibição, com alguns erros do ponto de vista 

defensivo, mas fomos muito fortes, aguerridos e consistentes do ponto de vista ofensivo, 

aspetos que nos permitiram fazer seis golos, tendo ainda desperdiçado várias 

oportunidades de golo. 

 Foi definido pelo treinador principal o objetivo de vencer a Taça Complementar, 

pois entendemos (enquanto equipa técnica) que a única equipa capaz de causar algumas 

dificuldades seria o C.D. Candal, por isso para conseguirmos atingir o objetivo traçado 

teríamos de ser muito fortes e consistentes não facilitar em nenhum jogo e foi muito bom 

começar com uma vitória consistente logo na primeira jornada. 

 Pareceu-me que os jogadores estavam motivados e focados, com a hipótese de 

poderem vencer esta competição, algo que não senti nas duas últimas jornadas do 

Campeonato Distrital Juniores B Série 3 (no qual ficamos no terceiro lugar), porque 

sabíamos que era matematicamente impossível atingir o primeiro lugar (no qual ficou o 

Leça F.C.). 

 No momento em que esta reflexão foi elaborada tínhamos pela frente cerca de dois 

meses de competição com dez jogos por disputar onde esperávamos vencer todos os jogos 

e terminar como equipa vencedora, com melhor ataque e melhor defesa. 

 Do meu ponto de vista, para isso era necessário melhorar os aspetos defensivos, 

porque o nosso ponto fraco era o nosso setor defensivo, e ainda de melhorar a eficácia do 

nosso setor ofensivo, que nem sempre era muito eficaz. 
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 A última jornada seria disputada no dia 3 de Junho de 2018, ou seja, teremos 

algumas semanas complicadas com três jogos num período temporal de sete dias (por 

exemplo: domingo, terça, domingo). 

 Restou-nos começar desde a antecipar esses momentos e preparar o melhor 

possível os jogadores para os jogos que se avizinhavam. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 2ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Gervide a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2 losango.  

- Destaque para a inclusão de três jogadores da equipa B do FC Foz Juvenis, sendo eles 

Rodrigo Ferreira, Gil e Filipe. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

AC GERVIDE 

A equipa do Gervide não conseguiu apresentar grandes problemas, quer a nível ofensivo 

(não tendo inclusive passado do meio campo defensivo na 1ª parte), quer a nível defensivo 

(equipa facilmente atraída para as zonas laterais, abrindo depois muitos espaços no meio).  

Este adversário não apresentava qualquer tipo de coesão entre setores, tendo aberto 

imensos espaços que poderiam ter culminado numa goleada ainda maior.  

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

No que concerne ao jogo propriamente dito fizemos uma primeira parte muito fraca, sem 

alma, sem querer, sem velocidade no nosso jogo, sem pressão, sem variar de flanco, sem 

procurar profundidade nem os melhores caminhos para a baliza adversária. 

Contudo, no segundo tempo depois da palestra do treinador Fábio Araújo ao intervalo, e 

ainda de algumas substituições, a equipa esteve bem melhor na segunda parte. 

Por um lado, fruto do discurso ao intervalo, por outro lado fruto da entrega dos jogadores 

provenientes da equipa dos Juvenis B do FC Foz. 

Na segunda metade do jogo, estivemos muito melhor a explorar o espaço que havia nos 

corredores laterais, isto porque apesar do adversário jogar em 1-4-4-2 losango não havia 

muito espaço no corredor central, porque tinha os dois setores mais recuados (intermédio 

e defensivo), muito juntos e próximos da sua grande área. 
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Dominamos todo o jogo, anulamos sempre as investidas do nosso adversário. 

Nem sempre tivemos qualidade a sair a jogar desde trás, falhando vários passes que 

felizmente não resultaram em golo (sobretudo o Kiko esteve muito mal). 

Na segunda parte fizemos dois golos em dois minutos (aos 45 e aos 46) dando imensa 

tranquilidade aos jogadores e a partir desse momento começamos a dominar ainda mais 

o nosso adversário. 

Aproveitamos a largura do campo, assim como a profundidade, (campo de grandes 

dimensões), com boas movimentações dos nossos Alas e Avançados. 

Os Interiores em condução desequilibraram por inúmeras vezes a estrutura defensiva 

adversária. 

A ideia de sair a jogar desde trás, através dos centrais, privilegiando a posse de bola, 

esteve sempre presente durante todo o encontro e permitiu-nos dominar sempre o 

encontro e o ritmo do mesmo. 

Mesmo jogando contra um adversário frágil, os Centrais falharam vários passes na 

primeira fase de construção que poderiam ter resultado em lances de golo para o Gervide. 

No que diz respeito ao modo como chegamos à baliza do adversário, fomos capazes de o 

fazer seja em passe seja em condução, contudo faltou algum critério no ataque ao espaço 

na área para finalizar durante os primeiros 40minutos de jogo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Devido ao desenrolar do jogo, este momento de jogo praticamente não existiu porque o 

Gervide só fez dois remates durante todo o jogo, as únicas três vezes que sofremos uma 

transição surgiu fruto de uma perda de bola na linha de meio-campo com um passe 

falhado para os Médios Centro, sendo que depois tínhamos os Centrais em superioridade 

numérica (3x2) relativamente aos Avançados do Gervide, por isso conseguimos anular 

esses lances que poderiam ter sido de perigo por parte do adversário. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento sobre o qual não conseguimos tirar grandes 

conclusões, porque o Gervide esteve sempre inserido no seu meio-campo com os setores 

muito recuados tendo estado a nossa equipa quase sempre em Organização Ofensiva. 
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3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo quase não existiu porque passámos grande parte do tempo com 

bola.  

No entanto, é possível referir que convidamos o adversário a sair a jogar, exercendo 

depois pressão sobre estes. 

Estivemos muito bem a reagir à perda da posse de bola, mas apenas durante a segunda 

parte, pois na primeira parte estivemos bastante abaixo daquilo que somos capazes de 

fazer tendo-nos colocado ao nível do nosso adversário. 

Fruto disso, é o facto de termos ganho muito mais bolas no meio-campo ofensivo na 

segunda parte do jogo do que na primeira. 

Estivemos muito mal a atacar as bolas de cabeça, havendo por vezes lances em que 

podíamos ter sofrido golo ou um remate porque alguns dos nossos jogadores se 

“encolhiam” a disputar a bola. Este aspeto nem sempre se verificou durante todo o jogo, 

mas é importante salientá-lo porque acreditamos que contra um adversário mais forte uma 

abordagem imprudente de alguns dos nossos jogadores poderia ter resultado num golo 

sofrido. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº36 

 

(22/04/2018) 

 

Grande exibição! 

 

 No nosso segundo jogo da Taça Complementar Juniores B Série 2, fizemos uma 

grande exibição, conseguindo a segunda vitória em dois jogos, atingindo dessa forma o 

primeiro lugar da tabela classificativa. Esta vitória foi muito importante porque nos 

colocou no lugar que ambicionamos e que traçamos como objetivo para esta competição. 

 Além disso, tínhamos ainda de defrontar um adversário difícil (C.D. Candal), logo 

era importante vencer todos os jogos que íamos disputar antes de defrontarmos o outro 

candidato ao título e ao conseguirmos fazê-lo ficávamos a depender apenas de nós 

próprios para ficarmos isolados no primeiro lugar da tabela classificativa. 

Entramos no encontro algo desinspirados, com pouca paixão e ambição, 

realizando um jogo a um ritmo muito lento, colocando-nos ao nível do adversário e 

demonstrando que apenas com desafios exigentes pela frente é que os jogadores desta 

equipa se destacavam e se esforçavam. 

 No entanto, após o discurso do treinador principal ao intervalo fizemos uma 

segunda parte bastante melhor, conseguindo impor ritmos diferentes ao nosso jogo, 

variando de flanco, havendo triângulos e losangos, os Alas deram linhas de passe em 

zonas diferentes dos Avançados. 

 Em suma, foi preciso chamar à atenção e pressionar estes jogadores para que eles 

terem uma atitude diferente e se esforçarem durante o jogo que teoricamente era mais 

fácil. 

 Por outras palavras, não podíamos deixar os jogadores estarem no contexto Foz, 

isto é, relaxados sem se esforçarem, sem darem tudo de si em cada lance, com medo de 
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se magoarem porque não valorizavam muito o futebol nem depositavam nele todos os 

sonhos, visto que não tencionam vir a ser jogadores profissionais de futebol. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 3ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Oliveira Douro a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2.  

- Destaque para a ausência inesperada de inúmeros jogadores, tendo tido apenas um 

suplente disponível o guarda-redes Zé Carvalho. 

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

OLIVEIRA DO DOURO 

A equipa do Oliveira Douro conseguiu apresentar alguns problemas, quer a nível ofensivo 

quer a nível defensivo sobretudo durante a primeira parte, contudo foi sempre dominada 

pela nossa equipa. 

Refira-se que este adversário não apresentou solidez suficiente durante a segunda metade 

do jogo e foi completamente dominado durante a segunda parte.  

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Jogo muito bem conseguido da nossa equipa apenas com um suplente. 

Fantásticos a procurar espaço onde o adversário mais deixava espaço (nos corredores 

laterais), com os nossos Alas a pedir a bola em linhas diferentes dos Avançados, com os 

Avançados a jogar com quem estava de frente para a baliza, os nossos Médios Centro a 

pedir a bola mais à frente para criar superioridade numérica em zonas mais adiantadas do 

terreno de jogo 

Além disso, estivemos muito fortes a variar o centro de jogo, a imprimir diferentes 

velocidades ao nosso jogo. 

A tentativa para este jogo foi a de colocar em prática a ideia de sair a jogar desde trás, 

através dos três centrais, privilegiando a posse de bola, procurando chegar à baliza do 

adversário em passe, de forma apoiada e dominando o jogo (aspeto que foi conseguido 

com maior evidência na segunda parte). 
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Desmontamos a equipa adversária com alguma facilidade, devido à fragilidade da mesma, 

mas sobretudo devido à fantástica entrega dos nossos jogadores que fizeram a melhor 

exibição da época até ao momento.  

Conseguimos criar imensas oportunidades de golo, quer de perto quer de longe, as 

movimentações dos Avançados a pedir nos corredores laterais e dos Alas a pedir no 

corredor central foram quase perfeitas. 

Fomos capazes de “reciclar” o nosso jogo e acalmá-lo em função daquilo que 

pretendíamos e acelerar quando queríamos. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Devido ao desenrolar do jogo, este momento de jogo praticamente não existiu porque o 

Oliveira Douro só fez quatro remates durante todo o jogo, as únicas três vezes que 

sofremos uma transição surgiu fruto de uma perda de bola na linha de meio-campo com 

um passe falhado para os Interiores, sendo que depois tínhamos a equipa algo 

desequilibrada.  

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento sobre o qual não conseguimos tirar grandes 

conclusões, porque o Oliveira Douro esteve sempre inserido no seu meio-campo com os 

setores muito recuados tendo estado a nossa equipa quase sempre em Organização 

Ofensiva. 

Além disso, fomos capazes de ganhar a bola muitas vezes no meio-campo ofensivo 

quando o adversário ainda estava organizado e com o setor defensivo perto da sua grande 

área. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo quase não existiu porque passámos grande parte do tempo com 

bola.  

No entanto, é possível referir que tentamos pressionar alto desde o primeiro minuto do 

jogo, mas nem sempre fomos eficientes nessa ação em parte porque os nossos Alas às 

vezes estavam demasiado recuados no terreno de jogo chegando muito tarde para 

pressionar os Alas adversários. 
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Estivemos muito bem a reagir à perda da posse de bola, aspeto que nos permitiu ganhar 

imensas bolas no meio-campo ofensivo. 

E estivemos muito bem a atacar a bola de cabeça, realizando também diversas coberturas. 

Foi a nossa equipa que ganhou quase todos os duelos aéreos aspeto que não é comum nos 

nossos jogos e que reflete a entrega da equipa neste jogo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº37 

 

(25/04/2018) 

 

Poucos mas bons! 

 

Pela primeira vez desde que sou treinador de futebol (esta foi a minha quarta época 

desportiva ligado ao futebol enquanto treinador), que me aconteceu uma situação destas. 

Num plantel constituído por dezoito jogadores contamos para este jogo contra o 

Oliveira do Douro com apenas doze jogadores, sendo que dois eram guarda-redes, por 

isso restavam apenas 10 jogadores de campo. 

Refira-se que isto não sucedeu devido a termos muitos jogadores lesionados, mas 

sim devido à falta de compromisso de muitos jogadores. Tivemos jogadores ausentes, 

porque tinham explicações, outros porque tinham ido passear com a família, outros 

porque tinham almoços de família que terminavam tarde, outros porque iam de férias e 

apenas dois que se ausentaram devido a lesão. Tudo junto culminou nesta situação que 

vivi pela primeira vez na minha curta experiência de treinador de futebol. 

Compreendia se tivéssemos um plantel curto, mas com um plantel composto por 

dezoito jogadores creio que foi uma situação triste e que demonstrou claramente a falta 

de compromisso, o modo como é encarado o futebol, e a falta de responsabilidade que 

existe nos diversos escalões do F.C. Foz aspeto que me desiludiu ao longo da época 

desportiva 2017/2018, visto que sou apaixonado pelo que faço. 

Mesmo assim fizemos um grande jogo, houve um grande esforço por parte de 

todos os jogadores, grande união, grande entrega, espirito de sacrifico (tendo jogado com 

dois jogadores que não estavam a 100% do ponto de vista físico) e por isso mesmo 

fizemos muito provavelmente o melhor jogo desta época, conseguindo dominar por 

completo o nosso adversário, tendo vencido por 4-1, mas criando oportunidades mais do 

que suficientes para obter um resultado ainda mais dilatado. 
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Mais uma vez perante um desafio, perante a adversidade estes jogadores 

demonstraram muita qualidade, mas infelizmente quando sentiam que o desafio que 

tinham pela frente podia ser acessível tinham tendência a facilitar. 

Concluindo, mais vale doze jogadores com a atitude apresentada neste jogo do 

que um plantel inteiro sem qualquer atitude. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 4ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- CD Candal a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

CD CANDAL 

A equipa do CD Candal conseguiu apresentar alguns problemas, quer a nível ofensivo 

quer a nível defensivo ao longo de todo o encontro. 

Capaz de criar algum perigo no ataque com bolas na profundidade metidas nas costas do 

nosso setor defensivo. 

Acabou por fazer o golo de bola parada. 

Refira-se que este adversário não apresentou grande solidez defensiva, contudo foi o 

suficiente para que não sofresse qualquer golo.  

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

 

A tentativa para este jogo foi a de colocar em prática a ideia de sair a jogar desde trás, 

através dos dois centrais, privilegiando a posse de bola, procurando chegar à baliza do 

adversário em passe, de forma apoiada e dominando o jogo (aspeto que foi conseguido). 

Tentámos explorar a largura do campo do CD Candal, mas esta medida foi conseguida 

apenas a espaços, porque os Laterais e Extremos nem sempre conseguiram dar largura e 

muitas vezes encontravam-se na mesma linha de passe.  

A jogar contra um adversário difícil, os nossos Laterais não souberam aproveitar os 

espaços para criar superioridade numérica nem para dar profundidade em zonas mais 

adiantadas do terreno de jogo. 
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Passamos muito tempo com bola, mas tivemos algumas dificuldades em sair a jogar como 

pretendíamos, porque o Candal foi muito forte a pressionar alto. 

Foi um jogo muito intenso, muito equilibrado, com muitos duelos físicos, individuais, 

muitas bolas paradas. 

Conseguimos criar algumas oportunidades de golo, mas os nossos jogadores facilitaram 

um bocado falhando várias oportunidades. 

Não estivemos muito bem a variar de flanco, nem em ter os Avançados e os Alas a pedir 

bola em linhas diferente, faltou por vezes profundidade ao nosso jogo, assim como 

largura. 

Os nossos médios nem sempre estiveram bem a “ver antes”, jogando muitas vezes à sorte, 

procurando poucas vezes a profundidade, isto é, lateralizamos em demasia o nosso jogo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Devido ao desenrolar do jogo, este momento de jogo existiu muitas vezes, porque o CD 

Candal procurava sempre criar perigo a partir de passes longos, por vezes, estivemos 

desequilibrados e sofremos com algumas bolas nas costas. Não controlamos muito bem 

a profundidade, mas sobretudo a reação à perda da posse de bola não foi a ideal (lenta) o 

que não nos permitiu travar muitas transições do adversário. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Devido ao contexto do jogo, este momento sobre o qual não conseguimos tirar grandes 

conclusões, porque o CD Candal esteve sempre inserido no seu meio-campo com os 

setores muito recuados, procurando depois através de passes longos partir para o ataque, 

além disso tivemos algumas dificuldades em conseguir chegar rápido ao último terço do 

terreno de jogo e em apanhar a equipa da casa desorganizada. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo esteve presente durante alguns momentos do jogo. 

Estivemos muito mal na reação à perda da posse de bola, assim como no controlo da 

profundidade. Sofremos o único golo do jogo num lance de bola parada no qual estivemos 

muito mal a defender (foi geral durante todo o jogo), porque estivemos muito mal nas 

marcações assim como a atacar a bola de cabeça.  
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A pressionar nem sempre estivemos bem, mas refira-se que em certos momentos do jogo 

e enquanto tivemos capacidade física para pressionar alto, conseguimos condicionar a 

equipa da casa e ganhamos algumas bolas no meio-campo ofensivo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº38 

 

(28/04/2018) 

 

Receio e cobardia. 

 

 Primeira derrota na Taça Complementar Juniores B no jogo que seria o jogo do 

título, mais uma vez ficou provado que fomos muito fracos a defender lances de bola 

parada e foi dessa forma que viemos sofrer o único golo do encontro, tendo feito uma 

falta desnecessária junto à linha lateral o que demonstra a incapacidade de muitos 

jogadores em interpretar o jogo. Fomos fracos no jogo aéreo de uma forma geral porque 

tivemos receio em disputar bolas de cabeça. 

 Além disso, fomos fracos em jogos muito exigentes e que implicavam uma grande 

atitude dos jogadores porque estes demonstraram receio de disputar todos os lances ao 

máximo, tendo receio em se magoar.  

Por um lado, porque lhes faltava coragem. 

Por outro lado, porque não valorizavam assim tanto o futebol. 

 Um outro aspeto que ficou bastante evidente foi a dificuldade que tivemos, em 

jogos mais exigentes, em criar lances de perigo e situações de golo. Conseguimos dominar 

o jogo durante breves momentos, mantendo a posse de bola e circulando-a com diferentes 

velocidades e em diferentes zonas do terreno de jogo, contudo não se pode dizer que 

tenhamos ameaçado muitas vezes a baliza da equipa da casa deixando-os confortáveis no 

jogo, porque nos deixavam ter a bola (desde que esta estivesse longe da sua baliza). O 

C.D. Candal mantinha o bloco baixo e os três setores recuados no terreno de jogo e 

quando era capaz de ganhar a bola procurava a profundidade explorando as fragilidades 

do nosso setor mais fraco, isto é, o nosso setor defensivo, composto por três Defesas 

Centrais, sendo que um deles era muito forte fisicamente com e sem bola (Luís Cunha), 

mas depois era ainda composto por mais dois jogadores (Kiko, Salazar, Franco ou Bezi) 

sendo que qualquer opção para essas duas vagas deixava a desejar quer do ponto de vista 

físico quer do ponto de vista tático-técnico. Com bola, porque não apresentava qualidade 
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para sair a jogar nem apresentava qualidade para atacar as bolas de cabeça e aliviar (à 

exceção do Salazar). 

 Mais uma vez reforço que acreditei que este foi o jogo decisivo da Taça 

Complementar Juniores B Série 2 e que após esta derrota hipotecamos as nossas hipóteses 

de atingirmos o nosso objetivo e de sermos campeões. 

A questão que se coloca prende-se com a maneira que deveria ser utilizada para 

motivar os jogadores até ao final da época desportiva.  

Restou-nos comprometer os jogadores com a equipa técnica e plantel para 

tentarmos de tudo até à última jornada da Taça Complementar Juniores B, criando a ilusão 

nos jogadores de que seria possível atingir o primeiro lugar. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 5ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Canidelo a apresentar-se na estrutura de 1-4-3-3.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

SPORT CANIDELO 

A equipa do Canidelo não conseguiu apresentar grandes problemas, quer a nível ofensivo 

(não tendo inclusive passado do meio campo defensivo na 1ª parte), quer a nível defensivo 

(equipa facilmente atraída para corredor central, abrindo depois muitos espaços nas 

linhas). 

Este adversário não apresentava qualquer tipo de coesão entre setores, tendo aberto 

imensos espaços que poderiam ter culminado numa goleada ainda maior, tivessem as 4 

bolas que mandamos à barra entrado.  

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Fizemos um jogo muito bem conseguido dando uma boa resposta depois da derrota 

sofrida diante do Candal na última jornada. 

Fomos para o intervalo a vencer por 4-0, mas com 3 bolas na barra e dois falhanços 

incríveis do nosso avançado Luis. 

Dominamos o jogo todo, ganhando inúmeras bolas no meio-campo ofensivo, 

conseguindo variar de flanco várias vezes, encontrando sempre os melhores caminhos 

para a baliza adversária. 

Os nossos Avançados estiveram muito bem nas suas movimentações e desmarcações, 

com várias diagonais, pedindo a bola no corredor central, mas também nos corredores 

laterais. 

Os nossos Alas pediam a bola em linhas diferentes dos nossos Avançados. 
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Tentámos explorar a largura do campo assim como a profundidade colocando a bola, 

algumas vezes, no espaço e não no pé. 

Refira-se ainda que passámos cerca de 80% do tempo útil do jogo neste momento do jogo, 

tendo desmontado a equipa adversária com alguma facilidade, devido à fragilidade da 

mesma.  

Conseguimos criar imensas oportunidades de golo, sendo que além das 3 bolas aos ferros 

na primeira parte mandamos ainda uma bola ao ferro na segunda parte e falhamos mais 

um par de oportunidades claras de golo, por isso refira-se que o resultado poderia e 

deveria ter sido bem mais expressivo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Este momento de jogo praticamente não se verificou porque o adversário perdia 

rapidamente a bola quando a tinha em sua posse, porque fomos muito fortes a reagir à 

perda, porque estivemos quase sempre equilibrados defensivamente, e ainda porque o 

adversário nunca teve nem qualidade nem critério suficiente para tentar chegar ao último 

terço do terreno de jogo com bola.  

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo esteve presente algumas vezes, porque quando ganhávamos a bola 

conseguíamos rapidamente explorar o espaço que havia nas costas do setor defensivo do 

adversário que nem sempre controlava bem esse espaço. 

Além disso, havia sempre muito espaço ora nos corredores laterais ora no corredor central 

porque o Canidelo era muito atraído à bola. 

 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo quase não existiu porque passámos grande parte do tempo com 

bola.  

No entanto, é possível referir que convidamos o adversário a sair a jogar, exercendo 

depois pressão sobre estes. 
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Estivemos muito bem a reagir à perda da posse de bola, aspeto que nos permitiu ganhar 

imensas bolas no meio-campo ofensivo. 

Além disso, refira-se que o Canidelo raramente tinha qualidade e capacidade para 

conseguir ultrapassar a linha do meio-campo. 

Fez apenas um golo a 7 minutos do apito final numa grande penalidade cometida pelo 

nosso guarda-redes, porque não abordou bem o lance (fazendo falta sobre o Extremo 

adversário). 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº39 

 

(01/05/2018)  

 

Calendário competitivo 

 

 Fui a favor de que se façam muitos jogos, porque para que os jogadores evoluam 

precisam de competir imenso, precisam de perceber o jogo (aspeto cada vez mais escasso 

nos jogadores da atualidade que são formatados para jogar de acordo com ideias pré-

concebidas e não com base na interpretação que fazem do jogo). 

 Realizei esta reflexão para criticar o modo como o calendário desta Taça 

Complementar Juniores B Série 2 foi realizado, porque tivemos folga na primeira jornada 

da Taça, estivemos com uma interrupção das férias da Páscoa de três semanas o que nos 

deixou (assim como às outras equipas) muito tempo sem competir. 

 Enquanto no momento em que elaborei esta reflexão a equipa dos Sub-17-A 

encontrou-se a realizar três jogos em sete dias, algo que me pareceu desnecessário, porque 

desgastou física e psicologicamente os jogadores que não estavam habituados a esta 

frequência de jogos. Esse aspeto anteriormente referido condicionou alguns Morfociclos 

que não tiveram a mesma intensidade nas unidades de treino, logo acabamos por também 

limitar os jogadores (que se encontram em formação) ao número de treinos que podiam 

ter e que deveriam servir como meio potenciador da sua evolução e de aquisição de 

competências e conhecimentos sobre o jogo. Tivemos Morfociclos com duas unidades de 

treino e com dois jogos. 

Não seria preferível em vez de realizar quatro jogos no espaço de tempo de vinte 

e dois de Abril de 2018 a um de Maio de 2018 ter começado a Taça complementar um 

pouco mais cedo para aliviar um bocado a carga de jogos que se verificou na fase final 

do mês de Abril, mas também para evitar que no período escolar de Férias da Páscoa as 

equipas estivessem muito tempo sem competir. Uma outra alternativa seria acabar a Taça 

Complementar ligeiramente mais tarde em vez de terminarmos logo no dia três de Junho 
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de 2018, porque a meu ver se terminasse no final do mês de Junho não haveria qualquer 

tipo de problema, conseguíamos equilibrar mais o calendário competitivo, e 

conseguíamos manter os jogadores mais focados e mais comprometidos com os treinos 

durante mais tempo. 

Em primeiro lugar, porque falamos numa faixa etária onde o desgaste físico já se 

faz sentir podendo colocar em causa a integridade física dos jogadores, obrigando a uma 

gestão cuidada por partes das equipas técnicas durante as unidades de treino para que os 

seus jogadores não desenvolvam lesões musculares. 

Em segundo lugar, porque isso vai influenciar os treinos e o planeamento dos 

mesmos. Teremos de dedicar treinos à recuperação ativa dos jogadores, uma vez que não 

nos é permitido alterar horários ou dias de treino, nem podemos abdicar de unidades de 

treino quando contamos apenas com três treinos semanais de apenas uma hora de duração 

cada um, com vista a dar tempo de descanso aos jogadores. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 6ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Pasteleira a apresentar-se na estrutura de 1-4-3-3.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

ADR PASTELEIRA 

A equipa do Pasteleira conseguiu apresentar alguns problemas, quer a nível ofensivo, 

quer a nível defensivo mas sobretudo devido a uma enorme displicência da nossa equipa, 

que deu três golos de bandeja e falhou imensas ocasiões de golo, tendo jogado a partida 

a um ritmo muito lento. 

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Foi o nosso pior jogo nesta época desde que acompanho a equipa como treinador adjunto 

desde o dia 27 de Fevereiro, com uma atitude miserável de todos os nossos jogadores, 

sobretudo os do setor defensivo e intermédio. Colocamo-nos ao nível baixíssimo do 

adversário, não havendo garra, entrega, foco, atitude, compromisso, nem paixão, muito 

menos querer ou vontade em ganhar o jogo. 

Os nossos Alas estavam sempre a pedir a bola na mesma linha que os Avançados, ou 

pediam a bola demasiado à frente ou demasiado atrás (quando estávamos em zonas mais 

adiantadas do terreno de jogo). 

Os nossos Defesas Centrais deram dois golos ao adversário com maus passes na primeira 

fase de construção, falhando imensos passes e não tendo a inteligência de conduzir bola 

quando tinham espaço para provocar. 

Os nossos Médios Centro estiveram muito mal falhando vários passes e não sendo 

capazes de procurar os avançados, lateralizando em demasia o nosso jogo. 

Não fomos capazes de variar rapidamente o centro de jogo, nem de imprimir diferentes 

velocidades no nosso jogar, isto é, jogamos sempre com um ritmo demasiado lento. 
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Os jogadores foram demasiado displicentes durante todo o encontro e nem com um 

jogador de campo na baliza do Pasteleira fomos capazes de vencer o jogo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Este momento de jogo ocorreu sobretudo devido a erros nossos com maus passes dos 

nossos defesas, entregando a bola aos três jogadores da frente do Pasteleira. 

Em certos momentos do encontro desequilibramo-nos, sobretudo no segundo tempo, com 

a ânsia de empatar o jogo e mais tarde (após o golo de Miguel aos 51 minutos) de chegar 

à vantagem no marcador. 

Em suma, fomos muito fracos com e sem bola e sofremos algumas transições 

essencialmente devido a bolas perdidas pelos nossos três jogadores mais recuados e pelo 

nosso Médio Defensivo. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo quase não existiu porque o adversário teve a segunda parte toda 

do jogo em vantagem ou igualdade no marcador com a qual se sentia confortável. 

Além disso a equipa da casa foi forte na reação à perda e a nossa equipa paupérrima do 

ponto de vista exibicional, nunca sendo capaz de arriscar de longe, de imprimir diferentes 

velocidades no jogo, de detetar os melhores caminhos para a baliza nem de “reciclar” o 

nosso jogo. 

Faltaram diagonais dos nossos Avançados e movimentações para a profundidade dos 

nossos Alas. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Foi um jogo muito fraco da nossa equipa, sem conseguir atacar as bolas nos lances de 

bola parada, por isso foi dessa forma que sofremos um dos golos. 

Além disso, a reação à perda da posse de bola e o posicionamento dos nossos jogadores 

do setor defensivo foi sempre muito fraco, porque nem sempre acompanhavam os 

restantes setores da nossa equipa quando subíamos no terreno de jogo deixando muito 

espaço entre linhas. 
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Além disso, refira-se que os nossos Defesas Centrais deixavam sempre os três jogadores 

mais adiantados do Pasteleira receber a bola e virar-se para a nossa baliza em vez de 

“colarem” neles antes de eles sequer receberem a bola. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
 

  



2º Ciclo - Treino De Alto Rendimento  
Metodologia de Desporto - Futebol 

428 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar 

 
 

 

 

Reflexão nº40 

 

(06/05/2018)  

 

Vergonha no dérbi 

 

Esta reflexão surge a propósito de termos feito o nosso pior jogo esta época na 

prova Taça Complementar Juniores B Série 2, que comprometeu a conquista da prova, 

porque se já nos encontrávamos a três pontos do primeiro classificado (C.D. Candal) após 

termos perdido com os mesmos, o jogo fraco, sem atitude, sem caráter, sem paixão, sem 

vontade em ganhar o jogo, levou-nos a um empate inesperado por 3-3 contra o A.D.R. 

Pasteleira. 

Alertados pelo treinador Fábio Araújo ao longo do Morfociclo e do jogo para 

não que a equipa não entrasse em facilitismos, nem perdoasse o adversário por ter um 

jogador de campo à baliza, para os jogadores darem o seu melhor num jogo que é tido 

como um dérbi da Foz do Douro. 

Mesmo assim entramos muito mal no jogo, cometemos erros infantis, pior ainda 

foi o facto de parecer que alguns jogadores pareciam pouco importados com o empate. 

Entregamos os três golos ao adversário com passes dos nossos Defesas Centrais para os 

Avançados do A.D.R. Pasteleira, com erros gritantes dos nossos Guarda-redes, com golos 

que sofremos de bola parada contra uma equipa que alinhou com alguns jogadores mais 

novos, porque tinha um plantel muito curto. 

Senti-me frustrado e desiludido por não ter conseguido ajudar mais o treinador. 

Senti-me impotente ao longo do jogo por ver que os melhores jogadores não estavam a 

ter um bom rendimento durante o jogo e no banco de suplentes as alternativas não eram 

melhores. 

Jogamos contra uma equipa aguerrida, mas sem qualidade, com vontade de vencer 

o jogo e que acreditou até ao fim que seria possível conquistar os três pontos. Enquanto 
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os Sub-17-A do F.C. Foz estiveram desmotivados, desinspirados, sem confiança, sem 

vontade, sem atitude. 

Este tipo de atitudes por parte dos jogadores é algo que vi ao longo da época ser 

comum a todos os escalões etários do F.C. Foz. 

Por outras palavras, a maioria dos jogadores não tem o sonho nem a ambição de 

se tentar tornar melhor jogador, de ter melhores oportunidades, de um dia vir a ser um 

jogador profissional de futebol. Dessa forma foi difícil conseguir boas prestações a não 

ser em jogos exigentes em que a motivação dos jogadores é intrínseca porque a 

componente competitiva do jogo vem ao de cima.  
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 7ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- CD Portugal a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

CD PORTUGAL 

A equipa do CD Portugal não conseguiu apresentar problemas, quer a nível ofensivo quer 

a nível defensivo, mas foi sobretudo durante o segundo tempo que se mostrou mais frágil 

do ponto de vista defensivo, sendo muito atraída à bola e não tendo sido capaz de controlar 

a profundidade. 

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Neste jogo conseguimos dominar desde o apito inicial tendo feito 3 golos nos primeiros 

10 minutos da partida. 

Conseguimos bem aproveitar as movimentações dos nossos Avançados, que quando não 

conseguiam receber a bola e rodar jogavam com quem tinham de frente. 

Os nossos alas estiveram bem em pedir a bola em linhas diferentes dos avançados. 

Contudo reparamos que o Rodrigo Ferreira nem sempre garantia largura ao nosso jogo, 

porém essa largura poderia ser compensada com a movimentação de um dos nossos 

Avançados para o corredor lateral ocupado pelo Rodrigo. 

Este tipo de ações verificou-se mais na segunda parte, com a colocação de Dinis e Jaime 

como falsos Avançados, tendo surgido no segundo tempo uma autêntica avalanche de 

golos. 

De forma natural terminamos o jogo com uma expressiva vitória por 12-0 e ainda com 

um penalty falhado por Salazar. 
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Tentámos explorar a largura do nosso jogo, pois o CD Portugal a jogar em 1-4-4-2 

deixava muitas vezes espaço nos corredores laterais. 

Fomos muito fortes e capazes de ficar a jogar no meio-campo ofensivo, sendo capazes de 

variar o flanco de jogo. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Este momento de jogo raramente esteve presente porque o adversário raramente tentava 

jogar, nem conseguia manter a bola durante tempo suficiente para criar transições. Por 

um lado fruto da nossa forte reação à perda, por outro lado devido à falta de qualidade do 

adversário. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo raramente existiu, porque o adversário tinha os vários setores quase 

sempre muito recuados, quando os tentou subir mais no terreno de jogo (sobretudo no 

segundo tempo) foi quando se desorganizou mais e quando sofreu mais golos. 

Conseguimos aproveitar o espaço que havia nos corredores laterais e nas costas do setor 

defensivo da equipa visitante. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo quase não esteve presente. Aliás refira-se que o adversário fez 

apenas um remate durante os 80 minutos de jogo. 

Por um lado porque estivemos sempre equilibrados a defender, mas também porque o 

adversário tentou sempre chegar perto da nossa área com passes longos para o corredor 

central, mas os seus dois avançados pediam muitas vezes a bola nos corredores laterais 

“fugindo” do meio e não sendo capazes de receber a bola e ainda sendo facilmente 

anulados pela nossa superioridade numérica em zonas mais recuadas do terreno de jogo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº41 

 

(12/05/2018)  

 

Cara lavada após humilhação 

 

 Neste jogo conseguimos uma grande vitória tendo goleado o nosso adversário o 

Desportivo de Portugal por 12-0 e ainda falhamos três lances com um dos nossos 

Avançados isolados frente à baliza só com o Guarda-redes adversário pela frente, e 

falhando ainda uma grande penalidade. 

Foi a maior vitória desde que comecei a acompanhar esta equipa com uma 

exibição de gala onde sufocamos o nosso adversário desde o primeiro minuto do encontro, 

conseguindo criar várias ocasiões de golo, sendo que foi um jogo tremendo de alguns 

jogadores dos quais se destaca o grande jogo do Dinis, que a meu ver é de longe o melhor 

jogador desta equipa, mas que nem sempre se esforça e por isso nem sempre teve 

exibições ao nível daquilo que é capaz de fazer. 

Do meu ponto de vista (e daquilo que falei com o treinador principal, que teve a 

mesma opinião que a minha) o Dinis é o jogador desta equipa que tem mais capacidades 

para singrar numa equipa de Campeonato Nacional, mas este jogador só faz boas 

exibições de forma espaçada no tempo e sobretudo contra equipas ao nosso nível ou até 

mais fortes. 

 Mais uma vez parece que esta equipa e estes jogadores (como tantos outros do 

F.C. Foz) só fazem boas exibições quando são pressionados pela equipa técnica, que exige 

muito deles, mas refleti se será a única maneira de tirar o melhor dos jogadores. 

 Retomando o jogo entre Sub-17-A do F.C. Foz e o Desportivo de Portugal refira-

se que se tivéssemos feito uma exibição de este calibre em jogos que acompanhei e que 

foram menos conseguidos, como contra o Leça do Balio, contra C.D. Candal e contra 

A.D.R. Pasteleira julgo que tínhamos vencido todos os jogos e poderíamos terminar a 
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época de uma maneira diferente daquele que foi o desfecho de esta época desportiva 

2017/2018. 

 Um outro jogador de grande qualidade de esta equipa é o Luís Cunha, um jogador 

muito forte fisicamente, apenas Juvenil de primeiro ano (nascido em 2002), mas que 

percebe muito bem o jogo, tem uma capacidade incrível para fazer passes de média e 

longa distância (boa relação com bola) e consegue perceber em que zonas do campo deve 

colocar a bola com vista a dar vantagem numérica. 

Por último refira-se ainda que o nosso Avançado Vasco Amaral é um jogador 

absolutamente extraordinário, mas que tem alguma falta de interesse e de compromisso 

com a equipa e com o futebol, parecendo que não tem grande paixão pelo mesmo. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 9ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Ramaldense a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

RAMALDENSE 

A equipa do Ramaldense não conseguiu apresentar problemas, quer a nível ofensivo quer 

a nível defensivo, mas foi sobretudo durante o segundo tempo que se mostrou mais frágil 

do ponto de vista defensivo, sendo muito atraída à bola e não tendo sido capaz de controlar 

a profundidade. 

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Neste jogo conseguimos dominar desde o apito inicial tendo feito 3 golos nos primeiros 

10 minutos da partida. 

Conseguimos bem aproveitar as movimentações dos nossos Avançados, que quando não 

conseguiam receber a bola e rodar jogavam com quem tinham de frente. 

Os nossos Alas estiveram bem em pedir a bola em linhas diferentes dos avançados. 

Contudo reparamos que o Rodrigo Ferreira nem sempre garantia largura ao nosso jogo, 

porém essa largura poderia ser compensada com a movimentação de um dos nossos 

Avançados para o corredor lateral ocupado pelo Rodrigo. 

Tentámos explorar a largura do nosso jogo, pois o Ramaldense a jogar em 1-4-4-2 deixava 

muitas vezes espaço nos corredores laterais. 

Fomos muito fortes e capazes de ficar a jogar no meio-campo ofensivo, sendo capazes de 

variar o flanco de jogo. 
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3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Este momento de jogo raramente esteve presente porque o adversário raramente tentava 

jogar, nem conseguia manter a bola durante tempo suficiente para criar transições. Por 

um lado fruto da nossa forte reação à perda, por outro lado devido à falta de qualidade do 

adversário. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo raramente existiu, porque o adversário tinha os vários setores quase 

sempre muito recuados, quando os tentou subir mais no terreno de jogo (sobretudo no 

segundo tempo) foi quando se desorganizou mais e quando sofreu mais golos. 

Conseguimos aproveitar o espaço que havia nos corredores laterais e nas costas do setor 

defensivo da equipa visitante. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo quase não esteve presente. Aliás refira-se que o adversário fez 

apenas um remate durante os 80 minutos de jogo. 

Por um lado porque estivemos sempre equilibrados a defender, mas também porque o 

adversário tentou sempre chegar perto da nossa área com passes longos para o corredor 

central, mas os seus dois avançados pediam muitas vezes a bola nos corredores laterais 

“fugindo” do meio e não sendo capazes de receber a bola e ainda sendo facilmente 

anulados pela nossa superioridade numérica em zonas mais recuadas do terreno de jogo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº42 

  

(20/05/2018)  

 

Solidez e normalidade 

 

Foi mais uma vitória, com uma boa exibição, com uma boa prestação e atitude dos 

jogadores, sem facilitarem num campo que poderia ser mais complicado do que o que se 

revelou vir a ser. 

Conseguimos fazer um bom jogo, dominar o adversário do primeiro ao último 

minuto. 

Contudo, continuamos a desperdiçar muitas oportunidades, continuamos a ter 

guarda-redes que têm imensas limitações (o Zé mais com as mãos, o Fraga mais com os 

pés) e mesmo assim raramente comparecem no treino específico de guarda-redes. 

Apesar de termos feito um bom jogo, refira-se que foi necessário estar desde o 

primeiro minuto de jogo a fazer pressão nos jogadores que começaram no onze inicial de 

que poderiam ser substituídos a qualquer momento. 

A equipa manteve-se unida, coesa, confiante, concentrada e esforçada e acabou 

por tranquilamente vencer o jogo. 

A meu ver os aspetos ofensivos têm de forma contínua no tempo de ser 

trabalhados, porque desperdiçamos ocasiões flagrantes de golo de forma inacreditável. 

Julgo que somos muito fortes a criar situações de golo, a entrar na grande área 

adversária com bola controlada ou em passe, mas depois desperdiçamos imensas 

oportunidades (ora por falta de qualidade dos nossos jogadores ora por displicência dos 

mesmos). 

Refletindo um pouco sobre esta Taça Complementar Juniores B. Pareceu-me que 

o nível de competitividade é muito baixo, e o estímulo para os jogadores não foi suficiente 

para que eles se pudessem sentir desafiados, para que pudessem evoluir ao sentirem que 

tinham de dar sempre mais do que aquilo que eram capazes para ter sucesso, ou seja, que 

tinham de se transcender. 

Aliás um jogador só pode evoluir se competir com os melhores, aspeto que julgo 

que não aconteceu nesta competição que teve como único propósito criar e prolongar a 

época desportiva dos jogadores com uma competição que durasse até ao final de Maio e 

início de Junho de 2018. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 10ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Vilanovense F.C. a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

VILANOVENSE F.C. 

A equipa do Vilanovense colocou alguns problemas, quer a nível ofensivo quer a nível 

defensivo, mas foi sobretudo durante o segundo tempo que se mostrou mais frágil do 

ponto de vista defensivo, sendo muito atraída à bola e não tendo sido capaz de controlar 

a profundidade. 

Do ponto de vista conseguiu criar algum perigo ao explorar o espaço nas costas do nosso 

setor defensivo. 

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Neste jogo conseguimos dominar a maioria do encontro, mas falhamos imensas 

oportunidades ao longo da partida. 

Conseguimos aproveitar bem as movimentações dos nossos Avançados, que quando não 

conseguiam receber a bola e rodar jogavam com quem tinham de frente. 

Os nossos Alas estiveram bem em pedir a bola em linhas diferentes dos avançados. 

Contudo reparamos que nem sempre aproveitamos da melhor maneira esses aspetos, 

acima referidos, para criar lances de perigo. 

Chegamos ao golo ainda na primeira metade do jogo. 

Procuramos bem o lado vazio, mas os jogadores do FC Foz demoraram algum tempo a 

perceber que era nos corredores laterais que havia mais espaço para jogar. 

Na segunda parte foi de forma natural que tentamos explorar a largura do nosso jogo, pois 

o Vilanovense a jogar em 1-4-4-2 deixava muitas vezes espaço nos corredores laterais. 
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Nem sempre “reciclamos” o nosso jogo e forçamos algumas vezes as soluções individuais 

tendo conduzido bola em demasia. 

Houve poucas diagonais dos nossos jogadores mais adiantados no terreno de jogo o que 

limitou um pouco o nosso jogar. 

Nem sempre garantimos profundidade tendo os jogadores de ser alertados pelo treinador 

para esse aspeto. 

Conseguimos sempre sair a jogar de forma tranquila e serena, sendo capazes de sair a 

jogar em passe, apoiados, com diferentes linhas de passe ao portador da bola. 

No entanto, pode-se dizer que em suma fizemos uma boa exibição do ponto de vista 

ofensiva, mas também do ponto de vista defensivo como será referido mais à frente. 

 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Este momento de jogo esteve presente sobretudo nos instantes finais do jogo porque o 

adversário raramente tentava jogar, e apenas tentou fazê-lo nos últimos minutos do jogo, 

sobretudo através de passes longos, explorando o espaços livre nas costas do nosso setor 

defensivo, porém conseguimos anular o Vilanovense FC, porque estiemos equilibrados e 

concentrados para não consentir o golo. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo esteve presente sobretudo na segunda parte quando o adversário, 

equipa da casa, se expos mais para tentar empatar o jogo, mas nunca conseguimos 

verdadeiramente tirar proveito deste momento de jogo, porque faltou maior 

discernimento nos momentos decisivos das jogadas, mas também porque nem sempre 

conseguimos criar superioridade numérica em zonas mais adiantadas do terreno de jogo. 

Quando realizamos transições defesa-ataque faltaram ajudas aos Avançados ou a um dos 

Alas, acabando por a maioria das nossas transições ofensivas sido em vão. 

O setor intermédio nem sempre acompanhou os jogadores mais adiantados. 
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3.4 - Organização Defensiva 

Este momento de jogo foi estando presente um pouco ao longo de todo o encontro, mas 

sobretudo nos dez minutos finais da partida quando o Vilanovense tentou chegar ao 

empate. 

Fomos fortes na reação à perda, controlamos bem a profundidade (na maioria dos 

momentos do jogo) e estivemos muito bem a atacar a bola de cabeça nos lances de bola 

parada (uma das lacunas desta equipa). 

Por um lado porque estivemos sempre equilibrados a defender, mas também porque o 

adversário tentou sempre chegar perto da nossa área com passes longos para o corredor 

central, mas os seus dois avançados pediam muitas vezes a bola nos corredores laterais 

“fugindo” do meio e não sendo capazes de receber a bola e ainda sendo facilmente 

anulados pela nossa superioridade numérica em zonas mais recuadas do terreno de jogo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº43 

 

(27/05/2018)  

 

Cansaço físico e psicológico 

 

 Sinto que ultimamente não tive muito tempo para ajudar o treinador principal a 

planear as unidades de treino, para refletir com o mesmo sobre o modo como as unidades 

de treino têm corrido, sobre o que devemos manter e o que devemos mudar no processo 

dos Sub-17-A do F.C. Foz. 

 Além disso, não tenho tido oportunidade de questioná-lo tanto quanto queria sobre 

diversos aspetos, tais como porque é que usamos determinado exercício, o que 

pretendemos com certas regras nos exercícios, porque é que colocamos determinados 

jogadores em certas posições e não noutras, quais os indicadores que utiliza para perceber 

que um jogador não está a ter um bom jogo conseguindo perceber isso muito antes de o 

jogador estar de forma evidente a fazer uma má exibição. 

 Em suma, julgo que o treinador principal consegue ler muito bem os jogadores 

(em parte porque o próprio já foi jogador de futebol durante vários anos) e é esse aspeto 

que procuro melhorar, mas que sinto que não tenho conseguido porque o cansaço da época 

desportiva 2017/2018 tem-se acumulado com o aproximar do final da época. 

 Esta época senti que levei mais tempo a realizar os relatórios dos jogos, porque 

tiro sempre várias anotações durante os jogos e guardo tudo no meu bloco de notas para 

que depois possa fazer os relatórios com a mesma qualidade que teriam se fossem 

realizados logo no próprio dia do jogo ou no dia seguinte ao jogo. Na época desportiva 

2016/2017 optava por realizar os relatórios de jogo no próprio dia, contudo nesta época 

que se desenrolou optei por realizar apenas dois a três dias após o jogo para que pudesse 

analisar os acontecimentos do jogo de forma mais racional, contudo senti que faltou o 

suporte de vídeo para um relatório de ainda maior qualidade, uma vez que nenhum jogo 

foi gravado. 

 Um outro aspeto que me chamou à atenção foi o facto dos Sub-17-A do F.C. Foz 

terem um diretor que faz parte da estrutura do clube e não da Escola de Formação Dragon 

Force Foz, mas que pouca ajuda fornece na elaboração da ficha de jogo (ficando sempre 

isso à minha responsabilidade). Esse aspeto impossibilitou-me de acompanhar mais de 

perto o aquecimento da equipa nos jogos do Campeonato Distrital Juniores B e da Taça 

Complementar. 

 Por fim, refira-se que o outro treinador adjunto sempre demonstrou muito pouco 

interesse pelos treinos, pelo processo, passando a maioria das unidades de treino a apanhar 

bolas e cones, trocando muito pouco feedback e opiniões comigo e com o treinador 
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principal acabando por ficar mais afastado de mim e do treinador principal durante os 

treinos e até mesmo fora deles. 

 A minha experiência nos Sub-17-A foi um momento interessante de aprendizagem 

e que espero que termine com uma vitória na última jornada diante do Águias de Gaia, 

tal como terminou este nosso último jogo oficial em casa no Campo da Ervilha com uma 

vitória por 1-0 diante do Vilanovense F.C. num jogo equilibrado, mas que controlamos 

quase sempre do primeiro ao último minuto do jogo. 
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1. Nota Inicial 

 

- Partida a contar para a 11ª jornada da Taça Complementar Juniores B. 

- FC Foz a apresentar-se na estrutura de 1-3-5-2. 

- Águias de Gaia a apresentar-se na estrutura de 1-4-4-2.  

 

2. Padrão de Problemas colocados pelo adversário 

 

ÁGUIAS DE GAIA 

A equipa do Águias de Gaia não conseguiu apresentar problemas, quer a nível ofensivo 

quer a nível defensivo, mas foi sobretudo durante o segundo tempo que se mostrou mais 

frágil do ponto de vista defensivo, sendo muito atraída à bola e não tendo sido capaz de 

controlar a profundidade. 

  

3. Adaptabilidade ao Contexto – Análise e Reflexão  

 

3.1 - Organização Ofensiva 

Neste jogo conseguimos dominar desde o apito inicial tendo feito 1 golo nos primeiros 

10 minutos da partida e sentenciado o jogo na segunda parte tendo feito mais dois golos. 

Conseguimos bem aproveitar as movimentações dos nossos Avançados, que quando não 

conseguiam receber a bola e rodar jogavam com quem tinham de frente. 

Os nossos Alas estiveram bem em pedir a bola em linhas diferentes dos avançados. 

Aproveitamos a largura e profundidade do campo da equipa da casa, dando os nossos 

jogadores espaço uns aos outros. 

Os Avançados garantiram quase sempre a profundidade enquanto os Alas quase sempre 

a largura. 

Houve uma boa dinâmica entre Avançados e Alas havendo várias diagonais dos 

Avançados, enquanto os Alas pediam a bola em zonas mais interiores do terreno de jogo. 

Estivemos muito bem a arriscar de longe criando dúvida no adversário. 
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No entanto, refira-se que desperdiçamos algumas oportunidades podendo o resultado sido 

mais expressivo. 

Fomos muito fortes e capazes de ficar a jogar no meio-campo ofensivo, sendo capazes de 

variar o flanco de jogo. 

Além disso, refira-se que estivemos muito bem a “reciclar” o nosso jogo, a realizar 

triangulações e trocas posicionais. 

 

3.2 - Transição Ataque-Defesa  

Este momento de jogo raramente esteve presente porque o adversário raramente tentava 

jogar, nem conseguia manter a bola durante tempo suficiente para criar transições. Por 

um lado fruto da nossa forte reação à perda, por outro lado devido à falta de qualidade do 

adversário. 

 

3.3 Transição Defesa-Ataque 

Este momento de jogo raramente existiu, porque o adversário tinha os vários setores quase 

sempre muito recuados, quando os tentou subir mais no terreno de jogo (sobretudo no 

segundo tempo) foi quando se desorganizou mais e quando sofreu mais golos (dois golos 

sofridos na segunda parte do jogo enquanto nos primeiros quarenta minutos sofreu apenas 

um golo). 

Conseguimos aproveitar o espaço que havia nos corredores laterais e nas costas do setor 

defensivo da equipa visitante. 

Nem sempre fomos muito fortes nas transições porque a equipa nem sempre subiu em 

bloco (com os três setores sempre juntos), mas também porque nem sempre o portador da 

bola decidiu da melhor maneira. 

 

3.4 - Organização Defensiva 

Neste momento de jogo, refira-se que estivemos sempre muito fortes na reação à perda 

da posse de bola. 

Por um lado porque estivemos sempre equilibrados a defender, realizamos as devidas 

coberturas e por isso fomos capazes de anular o Águias de Gaia. 
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Por outro lado, refira-se que a equipa da casa nem sempre teve qualidade parar criar 

problemas ao nosso setor defensivo, porque faltava qualidade na equipa da casa, mas 

também porque o adversário tentou sempre chegar perto da nossa área com passes longos 

para o corredor central, mas os seus dois Avançados pediam muitas vezes a bola nos 

corredores laterais “fugindo” do meio e não sendo capazes de receber a bola e ainda sendo 

facilmente anulados pela nossa superioridade numérica em zonas mais recuadas do 

terreno de jogo. 

 

4. Análise Individual ao Desempenho (Facultativo) 
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Reflexão nº44 

 

(03/06/2018)  

 

Fim da linha 

 

Foi o último jogo oficial da época, com uma vitória por 3-0 sobre o Águias de 

Gaia na Taça Complementar Juniores B Série 2. 

Acabamos uma época desportiva, no que diz respeito a competições oficiais, com 

um bom desempenho. Daquilo que fui acompanhando de esta equipa senti que fizemos 

um bom percurso, com alguns erros. Excesso de confiança, falta de raça, de querer, falta 

de ambição e de motivação por parte de jogadores que quase na sua grande esmagadora 

maioria contavam poucos anos de competição, viam o futebol apenas como uma ocupação 

de tempos livres. 

Terminamos a Taça Complementar no segundo lugar com vinte e cinco pontos 

(uma derrota e um empate), com menos cinco pontos do que o vencedor (C.D. Candal) e 

com mais cinco pontos do que o terceiro classificado o Sport Canidelo. 

Fizemos um bom percurso nesta Taça Complementar, que poderia ter sido ainda 

melhor, mas tal não foi possível por motivos já anteriormente referidos noutras reflexões. 

Fomos capazes enquanto equipa técnica dar tempo de jogo e oportunidades a todos 

os jogadores, proporcionamos momentos de evolução, crescimento e de envolvimento 

com a equipa a todos os jogadores. 

Fica assim na última jornada, uma boa imagem de esta equipa, com uma vitória 

sem consentir golos, com determinação, mas que continuou a desperdiçar imensas 

ocasiões de golo. 

Resta saber se os jogadores irão continuar a comparecer aos treinos até ao final da 

época, isto é, final de Julho. Refira-se que não existem mais jogos oficiais nem se irá 

participar em qualquer torneio. 
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Taça Complementar Juniores B Série 2 

Tabela Classificativa 
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Calendário Competitivo dos Sub17-A 

Taça Complementar Juniores B Série 2 
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Tempos de Jogo dos Sub17-A na Taça Complementar 

Juniores B Série 2 
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Estatísticas Individuais Sub17-A  

Taça Complementar Juniores B Série 2 
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Estatísticas Coletivas Sub17-A 

Durante toda a época desportiva 2017/2018 
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Registo Antropométrico Final dos Sub-17A do F.C. 

Foz 

 

 

Imagem 26 – Avaliação Antropométrica Final do Gabinete de Nutrição da Dragon Force Foz dos Sub-17-A 
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Síntese Final 

 

Terminei este relatório com a Síntese Final que surge em último lugar, mas que 

considerei igualmente importante a todo o restante conteúdo de este relatório (senão até 

o mais importante), porque foi o momento em que mais refleti sobre todo o desenrolar da 

época desportiva 2017/2018.  

Nesta parte do relatório refleti sobre tudo aquilo que se passou durante esta época 

desportiva 2017/2018 na qual fui treinador principal dos Sub-14 do F.C. Foz. 

Julgo que foi uma época repleta de momentos positivos e cheios de aprendizagem. 

Por um lado, porque tive a minha primeira experiência como Treinador Principal 

de uma equipa que jogou futebol de onze (o caso dos Sub-14), porque me obrigou a 

delinear uma Ideia de Jogo que assentava no Modelo de Jogo Dragon Force, mas que 

podia sofrer ligeiras alterações consoante aquilo que foram as minhas convicções 

enquanto treinador. 

Depois porque tive de lidar com um plantel muito pouco unido, pouco coeso, com 

pouca raça e paixão, muito heterogéneo, com jogadores oriundos de equipas diferentes e 

construído quase de raiz. 

Relembro que foi um plantel com doze jogadores provenientes de duas equipas 

do Pasteleira (equipa Sub13-A e equipa Sub-13-B), sendo que uma delas tinha sido 

Campeã Distrital na época 2016/2017 em Sub-13 (jogando futebol, de sete), por isso fala-

se de jogadores com muita motivação e convictos de que eram os melhores jogadores da 

sua faixa etária. Além disso, foi constituído por dois jogadores provenientes do Custóias 

F.C. com uma personalidade complicada, que duvidavam muitas vezes das decisões do 

treinador e restante equipa técnica estando constantemente a colocar à prova a liderança 

dos treinadores adjuntos de que me fiz acompanhar. E ainda por seis jogadores que já se 

encontravam na época 2016/2017 no F.C. Foz apesar de não terem qualidade para integrar 

este plantel fui obrigado a contar com eles porque foi acordado com o clube de que teriam 

lugar na equipa caso continuassem no mesmo (lado financeiro do futebol a influenciar as 

decisões de um clube e a condicionar o trabalho de um treinador com o qual tive de lidar). 
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Esses jogadores que já faziam parte dos quadros do clube estavam habituados a 

ser opção e a ser titulares quando de repente na época 2017/2018 (sob o meu comando) 

passaram a ser segundas e terceiras opções, aspeto que causou alguma insatisfação. 

Um outro aspeto, que considerei positivo foi ter garantido com os Sub-14 a 

qualificação, com o segundo lugar, para a Fase de Apuramento de Campeão Sub-14 com 

apenas quatro derrotas e um empate ficando apenas atrás da equipa Dragon Force F.C.. 

Infelizmente isso não foi suficiente para um dos piores momentos da época para 

mim e que marcou pela negativa essa época desportiva 2017/2018, que diz respeito ao 

abandono do lugar de treinador principal dos Sub-14 do F.C. Foz, uma decisão tomada 

pelo Coordenador da Dragon Force Foz (Pedro Sarmento) e pelo Coordenador da Dragon 

Force (Carlos Campos), momento que me abalou, mas que ao mesmo tempo me fez 

crescer, me obrigou a refletir e me permitiu fazer uma introspeção e perceber que havia 

muita coisa que teria mudado e que não teria feito na época desportiva 2017/2018. Refiro 

também que houve muita coisa que teria feito exatamente da mesma forma. 

As várias reuniões com o Coordenador da Escola de Formação Dragon Force Foz, 

ajudaram-me a crescer, a lidar melhor com a pressão, ensinaram-me a manter as minhas 

ideias, princípios e convicções apesar de tudo aquilo que me possa ser dito e com que não 

concorde. 

Julgo que é nesses momentos que se vê a diferença entre um bom treinador de e 

um mau treinador, pois sem pressão qualquer pessoa é um bom treinador, mas sob pressão 

apenas os melhores conseguem obter resultados desportivos (que julgo serem importantes 

em qualquer faixa etária), mas também resultados ao nível da formação (conseguir formar 

jogadores, conseguir liderá-los convencendo-os de que a ideia e as convicções do 

treinador são as melhores para o desenvolvimento individual dos jogadores e 

desenvolvimento coletivo da equipa). 

A minha entrada na equipa técnica dos Sub-17-A do F.C. Foz permitiu-me 

perceber outros aspetos, consolidar conhecimentos, aprofundar determinados aspetos 

(muito mais no que diz respeito às competências de um treinador enquanto líder do que 

propriamente no modo como devemos operacionalizar um plano de treino). 
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No entanto, não foi tao enriquecedora como esperava, não por culpa do Treinador 

Principal (Fábio Araújo) que acompanhei, mas sim por culpa do contexto em que me vi 

inserido. 

Por outras palavras, acabei por me inserir numa equipa técnica que liderava um 

plantel unido, coeso, que se esforçava e treinava bem, que não arranjava problemas e que 

tinha como único problema (tal como a maioria das equipas do F.C. Foz) a displicência e 

nem sempre se esforçar nos jogos teoricamente mais fáceis. 

Ao longo dessa curta passagem pelos Sub-17-A consegui estar mais focado nas 

relações entre os jogadores e treinadores, no ambiente de balneário, no espírito de 

liderança do treinador, no modo como o treinador articula o seu discurso e como fala 

antes dos treinos, na liderança que os capitães tinham para com a restante equipa, na 

confiança que o treinador dava aos jogadores. 

Um dos aspetos que mais me cativou durante a época 2017/2018 foi a falta de 

compromisso e modo como era encarado o futebol pela maioria dos jogadores dos 

diferentes escalões etários e equipas do F.C. Foz havendo muitos jogadores a faltar de 

forma recorrente aos treinos sem motivos justificáveis (exemplos de justificações de 

faltas aos treinos: festas de aniversário, jantares de família, explicações de estudo, férias 

entre outros). 

Além disso, surpreendeu-me não ter havido nenhuma reunião técnica entre 

treinadores para se falar de futebol propriamente dito, para aprofundar conhecimentos 

técnicos dos treinadores, apenas se realizaram reuniões sobre o cuidado a ter com o 

material utilizado nos treinos, com os procedimentos do clube, com a pontualidade dos 

treinadores, com as dinâmicas do clube enquanto Escola de Formação Dragon Force. 

Relativamente à estrutura tática que vivenciei enquanto treinador e que procurei 

implementar nas equipas que acompanhei enquanto treinador de futebol refira-se que nos 

Sub-14 (enquanto treinador principal) abordei o 1-4-3-3. 

Houve algumas dinâmicas que apenas comecei a trabalhar com o decorrer de 

época, algumas de forma propositada, outras por ter aderido a ideias diferentes (graças às 

reflexões), que no início da época não perspetivava utilizar. 



2º Ciclo - Treino De Alto Rendimento  
Metodologia de Desporto - Futebol 

482 
Nuno Pereira de Vasconcelos Huet de Bacellar 

 
 

No seguimento do acima referido, importa salientar as dinâmicas mais 

importantes introduzidas nessa estrutura tática e explicar o motivo para a escolha desta 

estrutura em detrimento de outras. 

Em primeiro lugar, em função do tipo de jogadores que tive à disposição, em 

função do contexto (maioria dos jogadores a jogarem pela primeira vez futebol de 11) foi 

necessário adotar uma estrutura que facilitasse à preservação da posse de bola, que graças 

à disposição dos jogadores em campo criasse diversas linhas de passe, formasse inúmeros 

triângulos e permitisse linhas de passe diferentes quer em largura quer em profundidade. 

Uma estrutura tática que permitisse ter um jogador como referência na frente e não mais, 

porque nos Sub-14 não tínhamos muitos jogadores com qualidade para jogar a Avançado, 

ou seja, com capacidade para receber a bola muitas vezes de costas para a baliza 

adversária, com capacidade para perceber o jogo e fazer diferentes movimentações para 

poder pedir bola. 

Além disso, sabendo de antemão que a maioria das equipas costuma-se apresentar 

em 1-4-4-2, queria utilizar uma estrutura que nos garantisse superioridade numérica no 

meio-campo (corredor central), por isso seriam necessários 3 jogadores no corredor 

central. 

Por último, como a qualidade dos nossos Defesas não era elevada, o controlo da 

profundidade e a capacidade em mover-se em bloco como equipa, ou seja, acompanhar 

as linhas e manter os setores juntos quando progredimos no terreno de jogo eram aspetos 

que não controlávamos muito bem, havia uma necessidade grande de jogarmos com 

quatro jogadores no setor defensivo. 

Relativamente às dinâmicas, refira-se que procuramos implementar a dinâmica do 

Defesa Lateral passar nas costas dos Extremo, do Avançado pedir a bola nos corredores 

laterais sendo um dos Médios a pedir a bola em zonas mais adiantadas, o Médio 

Defensivo a subir no terreno (com ou sem bola) e a realizar uma troca posicional com um 

Médio Centro. 

E ainda os Defesas Laterias tinham de interpretar o jogo e enquanto o Defesa 

Lateral do lado da bola progredia no terreno de jogo, para juntamente com o Extremo do 

lado da bola garantir superioridade numérica, o Defesa Lateral do lado contrário da bola 

deveria recuar no terreno de jogo para zonas próximas dos Defesas Centrais para garantir 
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equilíbrio defensivo (garantido com três jogadores mais recuados), mas sempre vendo a 

bola, porque caso conseguíssemos bascular o jogo fossemos capazes de subir rapidamente 

no terreno de jogo garantindo superioridade numérica. 

Até Fevereiro (momento em que acompanhei os Sub-14) focamo-nos apenas em 

incrementar estas dinâmicas e em tornar os nossos jogadores exímios a coloca-las em 

prática durantes os jogos. Tínhamos o objetivo de introduzir novas dinâmicas para utilizar 

na Fase Apuramento de Campeão, mas com o meu abandono da equipa técnica dos Sub-

14 tal não foi possível. 

Nos Sub-17-A refira-se que a estrutura utilizada foi o 1-3-5-2, porque foi a única 

forma de manter os jogadores motivados e ligados ao processo de treino, pois tinham 

conhecimentos para serem capazes de interpretar e de jogar numa estrutura mais 

complexa como a que foi utilizada. 

Além disso, o nosso setor mais debilitado era o setor defensivo, logo como não 

tínhamos nem qualidade nem quantidade para jogar com 4 jogadores nesse setor, por isso 

optou-se por utilizar o 1-3-5-2. 

Relativamente às dinâmicas que se incrementaram saliente-se a movimentação 

dos Alas que deveriam subir no terreno de jogo quando tínhamos a posse de bola para 

termos superioridade numérica em zonas mais adiantadas do terreno de jogo, sendo 

fundamental que pedissem a bola em linhas diferentes dos Avançados e que garantissem 

largura ao nosso jogo. 

Os Avançados deveriam ser capazes de pedir a bola nos corredores laterais, para 

abrir espaço no corredor central para que os Alas pudessem pedir bola e realizar trocas 

posicionais com os Avançados. 

Os Médios Centro deveriam pedir a bola em linhas diferentes um do outro e ainda 

diferentes do Médio Defensivo, para que conseguíssemos formar um triângulos no meio-

campo, tendo sempre diferentes linhas de passe quer em largura quer em profundidade 

(setor intermédio era o mais importante na nossa estrutura e de acordo com as nossas 

Ideias de Jogo, pelo que é onde atuavam os melhores jogadores). 

Os nossos três Defesas deveriam garantir sempre o equilíbrio (3 jogadores mais 

recuados) e subir no terreno de jogo juntamente com a restante equipa, sendo que utilizar 
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apenas 3 Defesas facilitou bastante a compreensão do jogo para os jogadores que atuaram 

no nosso setor defensivo, porque não existem Defesas Laterais que tenham de se 

preocupar em recuar no terreno de jogo para garantir equilíbrio defensivo à equipa. 

Uma dinâmica muito presente nos Sub-17-A prendeu-se com a variação de flanco 

e a procura de espaço livre no lado contrário onde a bola é diretamente colocada de um 

flanco para o outro tendo como referência o Ala contrário ao lado da bola. 

Um outro aspeto que importa salientar e referir prende-se com o acompanhamento 

e formação dos jogadores enquanto seres humanos e enquanto futuros adultos, que têm 

responsabilidades escolares, civis, obrigações e deveres (assim como direitos). 

Dessa forma refira-se que na Escola de Formação Dragon Force sempre houve um 

acompanhamento próximo, durante toda a época desportiva 2017/2018, e preocupação da 

minha parte para com a Caderneta Dragon Force na qual os jogadores tinham de registar 

(com a assinatura das professores da escola) as notas, recados das professores, 

desempenho na escola, horário escolar. 

Um caso prático nos Sub-14 prendeu-se com o castigo que apliquei a Ivo Cruz 

(jogador dos Sub-14), por ter levado uma falta disciplinar na escola, dessa forma ficou de 

castigo na equipa Sub-14 tendo sido excluído da convocatória de um jogo do Campeonato 

Distrital. 

A mensagem a passar foi de que se tratam de escalões de formação, onde o 

desenvolvimento integral do jogador enquanto atleta, mas também enquanto indivíduo é 

fundamental, por isso critiquei qualquer atitude de exclusão de colegas de equipa, de falta 

de valores importantes que pretendi incutir nos jogadores, tais como coesão, união, 

resiliência, trabalho de equipa, espírito de sacrifício, paixão pelo que se faz, seriedade, 

entre outros. 

Do meu ponto de vista, infelizmente, em escalões de formação, ensina-se muito 

sobre futebol valoriza-se em demasia as vitórias e cada vez mais nos esquecemos de 

transmitir valores fundamentais para a vida, valores que permitam aos jovens jogadores 

chegar a patamares de elite onde atletas com uma formação integrada e geral têm mais 

hipóteses de alcançar. 
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Dessa forma, fiquei extremamente satisfeito por ver o Coordenador da Dragon 

Force Foz valorizar o controlo pelo preenchimento e entrega (nas datas estipuladas) das 

cadernetas Dragon Force, fazendo um quadro competitivo entre os diferentes escalões, 

abordando esse assunto nas diferentes reuniões técnicas entre todos os treinadores Dragon 

Force Foz. 

Relativamente aos Sub-17 A esse tipo de dinâmica não foi implementada 

(funcionou apenas até aos Sub-14), mas houve sempre da minha parte, enquanto 

Treinador Adjunto, uma iniciativa de tentar saber ao conversar com os jogadores sobre o 

seu desempenho escolar, apoiar atitudes de apoio entre colegas, reprimir jogadores que 

criticavam colegas de equipa ou que desistiam facilmente de desafios mais exigentes. 

No que concerne ao tipo de liderança que utilizei enquanto Treinador Principal 

dos Sub-14 essa foi diferente da utilizada enquanto Treinador Adjunto dos Sub-17-A, 

como seria normal e expetável. 

Nos Sub-14 iniciei a época com uma liderança mais fechada, mais autoritária, que 

aos poucos fui tornando mais “suave”, tendo um relacionamento mais próximo dos 

jogadores. Em momentos da época foi-me difícil perceber e distinguir esses dois tipos de 

liderança, porque por um lado se não fosse muito autoritário os jogadores relaxavam e 

não se esforçavam quer em treino quer em jogo, por outro lado julgo que uma liderança 

mais autoritária colidia com a personalidade de alguns jogadores. Encontrar um equilíbrio 

não foi fácil, mas creio que em grande parte da época foi conseguido. 

Todavia, isso provocou um certo desgaste e atrito na relação entre equipa técnica 

e jogadores que acabou por (a ver do Coordenador da Dragon Force Foz) ser determinante 

para o meu afastamento da equipa técnica dos Sub-14, porém a meu ver isso serviu apenas 

como desculpa, pois o grande problema prendeu-se com a atitude da equipa e sobretudo 

de alguns jogadores e com a falta de coesão da equipa. 

Da minha parte não foi guardado qualquer rancor, porque a mudança de equipa 

técnica permitiu-me acompanhar outro contexto que não contava acompanhar esta época 

desportiva, tendo acompanhado e encontrado nos Sub-17-A um treinador mais 

experiente, jogadores mais velhos e com maior sentido de responsabilidade, mas 

provenientes de um meio familiar privilegiado e que por isso (mas não só) eram pouco 

resilientes e tendiam a relaxar em situações de aparente facilidade. 
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Relativamente à dimensão motora dos jogadores dos Sub-14 do F.C. Foz (física e 

tático-técnica) houve uma evolução clara em vários jogadores, mas julgo que merecem 

destaque alguns jogadores em que essa evolução foi mais notória tais como João Alvão, 

João Ferreira, Miguel Silva, Henrique, João Martins, Tiago Tavares, Francisco Alves 

nomeadamente houve uma melhoria na relação com bola, no domínio de aspetos como 

primeiro toque orientado, compreensão de aspetos de carácter defensivo, como orientação 

dos apoios para melhor controlo da profundidade, melhor compreensão e identificação 

dos indicadores de pressão e melhoria na reação à perda da posse de bola. 

Também houve um domínio de um maior número de graus de liberdade motora. 

Refira-se ainda que alguns aspetos táticos de cariz Ofensivo como movimentações de 

rutura, dar linhas de passe em linhas (quer em largura quer em profundidade) diferentes 

do portador da bola, capacidade em formar triângulos para garantir mais linhas de passe 

ao portador da bola, capacidade em “ver antes” para que pudessem decidir melhor sob 

pressão do adversário. 

Relativamente à melhoria do domínio do pé não dominante foi um aspeto no qual 

não houve tanta melhoria, uma vez que foi um aspeto com o qual não foi despendido 

muito tempo de treino ao longo da época desportiva 2017/2018. Dessa forma os três 

jogadores esquerdinos que constavam do plantel dos Sub-14 do F.C. Foz continuaram 

com pouco controlo e com pouca precisão no uso do pé não dominante, tendo-se 

verificado o mesmo nos dezoito jogadores destros. 

No início da época desportiva 2017/2018 criei expetativas que de certa forma 

foram cumpridas, porque tencionava abraçar uma experiência de Treinador Principal de 

futebol de 11 (aspeto que se concretizou, mas infelizmente não durante toda a época). 

Expetativas de me obrigar a refletir sobre a estrutura tática a adotar, as dinâmicas a 

implementar, do tipo de liderança que iria utilizar. 

O facto de me ter feito acompanhar por diversos livros como Periodización 

Táctica vs Periodización Táctica (Tamarit, 2013), Pep Guardiola La Metamorfosis 

(Perarnau, 2016), O Código do Talento (Coyle, 2009), Blink (Gladwel, 2016), entre outros 

permitiu-me ir refletindo ao longo da época desportiva que terminou, levando-me a tentar 

melhorar em diversos aspetos, alguns mais teóricos e que disseram respeito à 

operacionalização do Morfociclo e das unidades de treino que constituíam cada um, 
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outros aspetos mais práticos e mais relacionados com o modo como deveria liderar a 

equipa dos Sub-14 da qual fui treinador principal e a dos Sub-17-A da qual fui treinador 

adjunto. E ainda aspetos como ser capaz de decidir, quer em situação de treino quer em 

situação de jogo, mais rápido e melhor. Consegui compreender o motivo para o 

acontecimento de determinados eventos, mas senti que ainda existe muito a adquirir. 

Acabei por acompanhar duas equipas, algo com que não contava, e que me veio 

trazer mais conhecimentos e mais experiência do que aquilo que era expectável e que 

acabou por ser extremamente positivo. 

Em suma, acabou por ser uma época desportiva marcada por momentos de grande 

aprendizagem que colocaram à prova os meus conhecimentos e vivências, mas por outro 

lado foi não posso deixar de referir que ao mesmo tempo foi uma época enquanto 

treinador de futebol que ficou marcada por acontecimentos negativos e que me colocaram 

à prova (abandono da equipa técnica dos Sub-14). 

 

 

 

 


