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Resumo 

O presente documento refere-se ao relatório de estágio profissionalizante 

desenvolvido ao longo da época desportiva 2018/2019 na equipa de sub-16 do 

Futebol Clube Paços de Ferreira, o qual surgiu como forma de vivenciar um 

ano desportivo na busca de construir uma equipa que convergisse com as 

ideias do treinador e com as ideias do clube. Por sua vez, o estágio, é um 

processo de aprendizagem que se constitui como uma experiência de 

formação profissional e pessoal. 

O relatório teve como objetivo principal o de descrever e refletir sobre a minha 

vivência e experiência ao longo do estágio. Fazer parte da equipa técnica e 

pensar numa forma específica de jogar para a equipa fez com que 

aprimorássemos o modelo de jogo ao longo da época, em busca do que seria 

melhor para os jogadores e para o seu crescimento enquanto atletas. Desta 

forma, a revisão de literatura foi de encontro ao que achei necessário 

aprofundar, procurando: 

1) Entender as competências de um treinador para assim desenvolver as 

minhas próprias competências, 

2) Estar por dentro da periodização tática e entender a necessidade das 

ideias e dos princípios de jogo, de forma a definir os momentos de jogo 

garantindo o desenvolvimento individual e da equipa, e 

3) Compreender a importância dos exercícios que compõem uma unidade 

de treino, tal como do seu morfociclo padrão. 

A análise e reflexão dos mesociclos, confrontando com as ideias anteriormente 

referidas, permitiu-me ainda desenvolver o meu ponto de vista crítico. Em 

paralelo, o desenvolvimento de um plano de reforço muscular como meio de 

prevenção de lesões, surgiu em complemento ao trabalho aqui apresentado. 

O final do estágio culmina coma a elaboração deste relatório, o qual permitiu 

desenvolver as minhas competências de planeamento e organização do treino, 

assim como a minha prática, tanto na explicação como na supervisão dos 

exercícios. 
 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; FUTEBOL; TREINADOR; 

TREINO; MODELO DE JOGO.  
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Abstract 

The present document refers to the professional internship report developed 

during the 2018/2019 sporting season in the under-16 team of Futebol Clube 

Paços de Ferreira, which enabled me to converge into the ideas of the coach 

and club. On the other hand, the internship is a learning process that constitutes 

an experience of professional and personal training. 

The main purpose of this work report was to describe and analyze my 

experience throughout the internship year. As a member of the coaching staff 

and thinking about a specific way of playing enabled us to improve the game 

model throughout the whole season, looking for what could be the best for 

players and their improvement as athletes. Therefore literature review was 

needed for the completeness of the following aspects, seeking: 

1) To understand the skills of a coach in order to develop my own skills, 

2) To be aware of tactical periodization and to understand the need for 

ideas and principles of the game, in order to define the moments of the 

game ensuring also individual and team development, and 

3) To understand the importance of exercises that comprises a training unit, 

such as its standard morphocycle. 

The analysis of the mesocycles, regarding the above mentioned ideas, also 

allowed me to develop my own critical point of view. In addition, the 

development of a strengthen muscle plan to prevent injuries was also presented 

as a complement to the work herein reported. 

The end of the internship is concluded with the writing of this report, which 

enabled me to develop my training planning and organization skills, as well as 

my training practice, in terms of explanation and supervision of exercises. 
 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; FOOTBALL; COACH; 

TRAINING; GAME MODEL. 
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1. Introdução 

Neste capítulo será apresentado a problematização da prática profissional, tal 

como as expetativas, objetivos e finalidade do estágio, referindo no último 

ponto, a estrutura do relatório de estágio. 

 

1.1. Problematização da prática profissional 

O presente relatório de estágio está integrado nas exigências que se colocam à 

conclusão do 2º Ciclo em Treino Desportivo no Ramo de Treino de Jovens na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), o qual permite, 

obter o grau de Mestre em Treino Desportivo no Ramo de Treino com Jovens, 

bem como o grau II de Treinador para a modalidade escolhida, neste caso, o 

futebol. Assim, a minha opção recaiu sobre a realização de estágio, como 

forma de aproximar a teoria à prática, aplicando os conhecimentos adquiridos 

na licenciatura, juntamente com os obtidos no 1º ano do 2º Ciclo de estudos, e 

assim realizar as minhas próprias reflexões e análises acerca do confronto da 

teoria com a prática. Por outro lado, a realização do estágio surge como 

oportunidade de vivenciar a realidade de tudo o que envolve o treino, 

nomeadamente, na aplicação prática das nossas ideias e da sua 

fundamentação no processo de treino, o qual é indispensável para a minha 

formação profissional, enquanto Treinador Desportivo. O Treinador é visto 

como um orquestrador dum complexo e dinâmico processo de ambiguidade e 

de incerteza, sendo este quem lidera, controla e dirige o processo de treino e 

os atletas, onde para além de ter conhecimento da modalidade desportiva, 

deve também conhecer a especificidade biológica, motora, psicológica e social 

do desenvolvimento do atleta, o qual ajudará na preparação desportiva do 

jovem praticante. Por sua vez, os jogos desportivos coletivos (JDC) exigem 

elevada complementaridade entre técnica e tática, pois por um lado, o atleta 

tem de compreender o jogo para tomar decisões acertadas, e por outro lado, 

tem que possuir um vasto reportório motor e técnico que só vai adquirir 

significância quando aplicado na logica funcional do jogo, cabendo ao 

Treinador o papel de os conduzir nesse processo. 
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O Programa Nacional de Formação de Treinadores, publicado pelo Instituto 

Português de Desporto e Juventude (IPDJ), estabeleceu uma série de objetivos 

e competências fundamentais, traçando o perfil profissional do Treinador de 

Grau II, o qual refere que este grau é um patamar decisivo para a consolidação 

dos alicerces de filiação e comprometimento com a sua atividade profissional, 

salientando-se competências necessárias como as de planear, organizar, 

implementar e avaliar autonomamente a atividade dos praticantes no contexto 

de treino e de competição. Neste contexto, enquanto responsável direto pela 

formação de crianças e jovens, o treinador deve conhecer as determinantes de 

desenvolvimento desportivo de longo prazo, ao nível pessoal, social e 

desportivo.  

O Futebol Clube de Paços de Ferreira (FCPF), clube no qual foi realizado o 

estágio, permitiu-me aprender e desenvolver, tanto a nível profissional como 

pessoal, a relação com os jovens e o envolvimento com a prática desportiva. O 

Clube tem tido um crescimento competitivo gradual ao longo dos últimos anos, 

em todos os escalões de formação e também no setor profissional, devido à 

existência de um Departamento de Formação coeso e forte, com uma direção 

que disponibiliza ótimas infraestruturas, e que olha para o atleta como alguém 

que se deve formar, apostando no seu crescimento, a todos os níveis, em 

primeiro lugar como ser humano. 

 

1.2. Expetativas, objetivos e finalidade do Estágio 

A opção pela realização do relatório de estágio surge como uma oportunidade 

de vivenciar a realidade desportiva de um clube de nível nacional aprendendo, 

no dia-a-dia, com a experiência da equipa técnica que vou integrar e com os 

jogadores que vou treinar durante a época desportiva, aliando e tentando, 

desta forma, entender como construir as competências mais importantes para o 

treinador e para o sucesso desportivo.  

Neste seguimento, espero aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao 

longo do Ciclo de Estudos, experienciando e experimentando-os na vertente do 

treino desportivo na área do futebol. Assim, espero que esta constante e 

permanente ligação entre a teoria e a prática me leve a compreender melhor a 



3 
 

essência do treino e como através de cada exercício nos ligamos àquilo que é 

a nossa ideia de jogo, entendendo a complexidade implícita no processo de 

treino. Assim sendo, espero perceber e entender de que forma posso controlar 

todos os pormenores do treino e, numa segunda fase, do jogo. 

Deste modo, e de acordo com uma diversidade de interesses, irei procurar 

intervir nas várias áreas que estão ligadas ao treino, a saber:  

1) Entender tudo o que está englobado nas abordagens táticas e técnico-

táticas, 

2) Estar por dentro da observação e da análise do jogo do adversário, do 

próprio jogo e também do próprio treino, e, por fim,  

3) Desenvolver um programa de prevenção de lesões e de 

preparação/condição física, aplicando de forma estruturada e 

progressiva, ao longo da época desportiva, planos de trabalho ao nível 

do treino de força, do core, da propriocepção e do treino pliométrico. 

De uma forma geral, as minhas expectativas passam por enriquecer a minha 

experiência pessoal sobre o contexto prático do treino desportivo no âmbito do 

futebol e, desta forma, ter melhores domínios sobre a sua intervenção, assim 

como desenvolver o aspeto crítico e reflexivo sobre esta modalidade. 

Desta forma, o estágio consiste numa experiência de formação estruturada e é 

um elemento decisivo na formação dos aspirantes a treinadores, 

nomeadamente na construção da sua identidade enquanto treinador para o 

mundo profissional, desenvolvendo a capacidade reflexiva e dando uma visão 

complexa e relativista em relação à sua atividade (Mesquita, 2016). Este 

estágio irá possibilitar a aquisição, a consolidação e o aprofundamento de 

novos conteúdos e conhecimentos sobre várias áreas que estão intimamente 

ligadas ao rendimento desportivo. 

Assim, tenho como objetivo primordial o de entender o processo de treino e 

estar por dentro deste, apresentando, de seguida, os meus objetivos para o 

estágio: 

 Perceber quais os fatores determinantes para a criação de um modelo, 

ideia e identidade de jogo; 

 Participar no planeamento e organização do processo de treino; 
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 Interagir ativamente nas sessões de treino, desenvolvendo 

competências para a orientação das mesmas; 

 Entender a influência que o processo de treino tem no jogo, percebendo 

a transferência de comportamentos do treino para o jogo; 

 Entender a influência que a análise do treino, do adversário e do jogo 

tem no processo de treino, e de que forma podemos moldar e 

condicionar os exercícios no treino; 

 Analisar e interpretar o comportamento das equipas adversárias, 

percebendo de que forma se pode filtrar o mais importante e relevante 

para a atuação da equipa; 

 Entender como posso treinar/exercitar cada uma das componentes 

alicerçadas ao treino; 

 Aproveitar as aprendizagens colaborativas para adquirir conhecimentos 

e rotinas de trabalho, tanto no treino como na competição; 

 Ser capaz de avaliar o desempenho coletivo e individual, corrigindo, 

aperfeiçoando e melhorando a performance dos atletas; 

 Desenvolver a capacidade de análise e reflexão sobre o treino e em 

competição, de forma a ir de encontro ao que a equipa necessita em 

cada treino, jogo, ou momento da época, e 

 Entender a influência que os jogos reduzidos têm na 

preparação/condição física dos atletas, tendo em conta as componentes 

que estão ligadas à força, como a resistência e a velocidade; 

 Desenvolver e aplicar um projeto de prevenção de lesões e 

maximização da performance através do treino de força, do core, 

proprioceptivo e do treino pliométrico. 

 

1.3. Estrutura do Relatório de Estágio 

A estrutura deste relatório segue segundo as normas e orientações fornecidas 

pela FADEUP, com o intuito de uniformizar todos os trabalhos apresentados 

(dissertações, relatórios de estágio), facilitando o seu reconhecimento e 

avaliação podendo ser ajustado em termos do conteúdo dentro de cada 

capítulo. Assim, em termos estruturais e de encontro aos objetivos e 
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expetativas anteriormente descritos, o relatório será estruturado do seguinte 

modo: 

1. Capitulo I – Introdução, onde será apresentada a problematização da 

prática profissional, tal como as expetativas, os objetivos e finalidades 

para a prática do relatório de estágio, bem como a estruturação do 

respetivo relatório; 

2. Capitulo II – Enquadramento da prática profissional, onde será dada 

referência ao contexto legal, funcional e institucional, caraterizando o 

clube, a equipa e a competição onde vamos estar inseridos, tal como a 

apresentação do modelo de jogo, nos seus diferentes momentos; será 

ainda explorada todo o macro contexto apresentado no índice geral; 

3.  Capitulo III – Desenvolvimento da Prática, discorrendo sobre tudo o que 

envolveu o estágio, apresentando o planeamento e o macrociclo da 

época desportiva, evidenciando os diferentes mesociclos, analisando-os 

de forma descritiva e reflexiva, e explorando um morfociclo; 

apresentando uma breve revisão de literatura sobre prevenção de 

lesões e treino de força, expondo os diferentes planos de treino 

delineados; 

4. Capitulo IV – Desenvolvimento Profissional, evidenciando todo o 

processo que me fez evoluir ao longo do estágio, apresentando as 

minhas reflexões críticas; 

5. Capitulo V – Considerações Finais e Perspetivas Futuras, referindo as 

conclusões retiradas do ano de estágio, com base em toda a época 

desportiva e o que perspetivo daqui em diante; 

6. Capitulo VI – Bibliografia, catalogando todas as referências bibliográficas 

utilizadas durante a realização do relatório de estágio. 

7. Capitulo VI – Anexos, onde serão apresentadas diversas outras 

informações que complementam os assuntos tratados neste relatório. 
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2. Enquadramento da Prática Profissional 

Neste capítulo irá ser abordado o contexto legal, o contexto institucional e o 

contexto funcional, tal como a revisão bibliográfica dos aspetos que achei mais 

pertinentes e de interessantes para este trabalho. 

2.1. Contexto Legal 

O Estágio Profissionalizante vem como parte integrante e com vista à 

conclusão do 2º Ciclo de Estudos em Treino Desportivo no Ramo de Jovens, 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e realizou-se na equipa 

de juvenis (sub-16) do Futebol Clube Paços de Ferreira durante a época 

desportiva 2018/2019. A conclusão do mesmo permitirá obter o grau de Mestre 

em Treino Desportivo no Ramo de Jovens, bem como a obtenção do Grau II de 

Treinador de Futebol. 

A oportunidade surgiu após a apresentação do Professor José Guilherme nas 

aulas de Metodologia do Desporto – Futebol e no facto do clube estar aberto a 

receber treinadores estagiários. Dessa forma, o Professor, forneceu-me o 

contacto do coordenador de formação do FCPF com o qual entrei em contacto. 

Após conversa com o coordenador, este mostrou-se disponível para me 

integrar numa das equipas de formação do clube, vindo-se a confirmar, alguns 

dias depois à conversa, de que iria realizar o estágio na equipa de sub-16 do 

clube. 

O estágio é um período intenso, com uma ótima oportunidade de 

aprendizagem e adaptação a um novo contexto, e que permitiu dar 

continuidade a uma fase de formação, confrontando a teoria com a prática. 

Este iniciou-se no dia 13 de Agosto de 2018 e teve o seu término a 15 de 

Junho, perfazendo um total de 10 meses de duração. Desempenhando as 

funções de treinador adjunto e de acompanhamento da equipa, participarei 

ativamente nas sessões de treino e na competição em que esta equipa 

participe. 

Para a realização do estágio foi necessário nomear um Tutor no clube, bem 

como um orientador na Faculdade. O papel do Tutor no Clube passaria por ser 

visto como alguém que me auxiliaria e me desse todo o suporte necessário 

durante toda a prática de estágio. Dessa forma, e por conviver de perto com a 
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minha prática, o meu Tutor foi o Treinador Principal da equipa de sub-16. 

Enquanto Professor Orientador, foi-me proposto o Professor António Natal que 

tem uma vasta experiência a nível Nacional e Internacional na área do treino 

em Futebol. 

De referir, que Gustavo Dunkel Matos Ferreira da Silva (o próprio), esteve 

inscrito no Futebol Clube Paços de Ferreira como Treinador Estagiário de grau 

II (UEFA B). 

O Clube onde foi realizado o estágio recebeu da Federação Portuguesa de 

Futebol, a certificação como sendo uma entidade formadora cinco estrelas, isto 

é, numa série de critérios como o planeamento e orçamento, estrutura 

organizacional, recrutamento, formação desportiva, acompanhamento médico-

desportivo, formação pessoal e social, recursos humanos, instalações e 

produtividade, obteve aprovação, premiando, acima de tudo, a qualidade na 

formação de jovens atletas como pessoas e desportistas.   

 

2.2. Contexto Institucional 

Neste ponto será feita uma breve apresentação da história do clube, quando 

surgiu e como tem sido o seu histórico ao longo dos anos no futebol português 

a nível profissional, abordando, de seguida, a estrutura do clube, as suas 

infraestruturas e recursos. Posto isto, irei referir qual o modelo de jogo 

institucionalizado pelo clube e pela equipa, dividindo-o pelos diferentes 

momentos de jogo e a caraterização da equipa técnica e dos atletas, tal como a 

caraterização da competição onde a equipa está inserida. 

2.2.1. O Clube – Futebol Clube Paços de Ferreira 

História: 

O dia 5 de Abril de 1950 marcou o despertar oficial do Futebol Clube Paços de 

Ferreira. Nasceu com a designação de Vasco da Gama, prenúncio das grandes 

epopeias e aventuras desportivas para o qual estava fadado. E os marinheiros 

da nau pacense souberam desde o início da epopeia mostrar-se briosos 

timoneiros do emblema que transportavam ao peito. Após vários anos a jogar à 

bola, os dirigentes da secção de futebol do Agrupamento de Escuteiros 

entenderam que era tempo de o levarem mais a sério. Os primeiros passos 



8 
 

foram dados com a filiação do clube na Associação de Futebol do Porto e a 

construção do campo da Cavada. Seguiu-se a inscrição no Campeonato 

Regional de 1950/51. A estreia ocorreu a 19 de Novembro de 1950, com um 

triunfo no campo do Tapada (Lousada). Estava concretizado o sonho dos 

jovens pacenses e dos adeptos desejosos de terem um grande clube no 

concelho de Paços de Ferreira. 

O primeiro herói da equipa foi Agostinho Alves, que marcou o golo da vitória (2-

1) em Lousada. Era o tempo do amadorismo sacrificado, da paixão pela bola, 

da rivalidade entre as terras. O jovem “Vasco da Gama” esteve intimamente 

ligado ao Boavista F. C., que lhe cedeu os primeiros reforços “de fora” e mais 

tarde o ajudou com a oferta do equipamento alternativo. Aliás, desde início que 

o Campo da Cavada recebeu os “grandes” Boavista F.C. e F. C. Porto em 

encontros particulares, o que atesta das boas relações e respeito que o jovem 

clube granjeou na região. 

Ultrapassada a fase da inexperiência, bem cedo os vascaínos começaram a 

cometer as suas proezas desportivas. A primeira foi em Janeiro de 1953, com o 

«Vasco» a alcançar uma espetacular vitória no campo do poderoso Amarante. 

Nessa mesma época, a vitória final sobre o Penafiel (2-1) garantiu o título de 

série da III Divisão Regional. Um prémio saboroso, mas que não chegou para a 

subida de divisão na fase final. 

O momento alto da década de 50 ocorreu a 10 de Julho de 1957, quando, após 

uma maratona de seis horas e meia de futebol – frente ao Sp. Cruz –, os 

pacenses alcançaram a subida à II Divisão Regional. 

Não foram nada fáceis os primeiros anos da década de sessenta para o F. C. 

Vasco da Gama. O clube apostou definitivamente nos jovens formados na sua 

equipa júnior e dispensou os atletas em final de carreira, que tinham sido a 

base das últimas épocas de 50. A equipa passou a contar com atletas muito 

jovens, que, ainda por cima, foram lançados na fase de transição do «Vasco» 

para Futebol Clube Paços de Ferreira. Por tudo isto, em 1962/63 o clube 

esteve quase a cair na III divisão regional. Um oportuno alargamento evitou a 

descida de divisão e despertou a consciência pacense para a necessidade de 

solidificar a coletividade mais representativa do concelho. O primeiro passo 
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tinha sido dado um ano antes, com a alteração do nome Futebol Clube Vasco 

da Gama para Futebol Clube de Paços de Ferreira. A coletividade adquiriu 

identidade própria e preparou-se para os desafios futuros. 

Para além do nome, um dos frutos mais evidentes da mudança estatutária foi a 

alteração da cor do equipamento oficial. Por iniciativa de Faustino da Tulha, a 

equipa terminou a ligação afetiva ao Boavista F. C. e filiou-se no F. C. Porto. A 

consequência mais visível foi o desaparecimento do primitivo equipamento – 

camisola amarela, calções azuis e meias amarelas com riscas azuis – para 

surgir um idêntico ao novo clube de adoção – camisola com listas azuis e 

brancas, calções azuis e meias brancas. Assim passou a equipar o F. C. Paços 

de Ferreira em 1963/64 e assim se manteve durante dezoito anos. 

O aparecimento do jovem Pimenta, em 1966/67, trouxe um novo impulso aos 

adeptos pacenses, que viram a equipa ser reforçada na época seguinte com o 

objetivo de chegar à I Divisão Regional. Um objetivo plenamente alcançado e 

coroado com o título regional da II divisão, a 16 de Junho de 1968. 

O futebol ganhou novas paixões e adivinhava-se que os anos setenta seriam 

cobertos de glória para o clube. Se o final da década assinalou o despertar das 

“estrelas” Pimenta e Canavarro, também marcou a despedida de Ludovino 

Rola, após 15 anos de grandes prestações em prol do clube do seu coração. 

O F. C. Paços de Ferreira estava definitivamente fadado para ser um grande 

clube e a década de setenta veio provar isso mesmo. O clube estava 

preparado para se afirmar a uma dimensão nacional e atingiu esse estatuto 

logo na primeira metade da década. 

O primeiro sinal de que o Paços de Ferreira extravasava as simples dimensões 

regionais foi dado a 3 de Abril de 1972, com a realização, no campo da 

Cavada, do primeiro encontro internacional da sua história. Os pacenses 

golearam os espanhóis de Porriño por 6-1 e demonstraram que estava em 

formação uma equipa de campeões. A temporada 1972/73 confirmou essa 

ascensão e foi sem surpresa que o clube atingiu o título regional da I divisão. 

Aos consagrados que o plantel já possuía, tinham-se juntado nessa temporada 

Mascarenhas e João Morais, duas velhas glórias do Sporting e que passearam 

o perfume do seu futebol pelos campos do regional. A caravana festiva que 
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trouxe a equipa de Gondomar até à sede da Vila deixou transparecer a paixão 

que os adeptos pacenses nutriam pelo seu clube. A “onda pacense” estava em 

movimento e novos feitos se adivinhavam. 

Embalados pelo valor dos seus atletas e pela estreia do novo estádio da Mata 

Real, os adeptos do F. C. Paços de Ferreira aguardaram com ansiedade o 

início da época 1973/74. A expectativa foi plenamente correspondida e 

campeões como: Filipe, Pinho, Rómulo, Freitas, Dias, Canavarro, Pimenta, 

Mascarenhas, Chaves, Lima, Carlos Alves, Malheiro e Canhoto só 

descansaram da sua cruzada, quando garantiram o título nacional da III 

Divisão. A partida final em Leiria, frente ao Estrela de Portalegre, foi uma das 

mais belas páginas da história do clube e marcou definitivamente os anos 

setenta. 

E não foi por falta de ambição que o clube não atingiu o escalão máximo do 

futebol nacional. Talvez fosse exigir demasiado a um clube ainda em fase de 

afirmação, embora em 1976/77 tenha sido por um fio que tal feito não foi 

conseguido. Uma mágoa que não beliscou o quanto de bom foi proporcionado 

aos adeptos que assistiam, então, ao crescimento de valores como; Brandão, 

Juvenal, Malheiro e Jorge. 

A eufórica década de setenta já terminou num certo conformismo do clube com 

o seu estatuto de secundário. A primeira divisão não estivera longe, mas não 

fora alcançada e os adeptos começavam a acreditar que o F. C. Paços de 

Ferreira a mais não podia aspirar do que à segunda divisão nacional. 

Foi para contrariar este fatalismo que os novos dirigentes tomaram conta da 

coletividade. O Dr. Moreira Lobo assumiu a presidência e contratou Ferreirinha 

para treinar a equipa. O clube estava em mudança e do equipamento azul e 

branco passou ao atual amarelo e verde, alteração que provocou uma 

momentânea cisão entre notáveis da coletividade. Ultrapassada a questão, a 

equipa lançou-se à conquista dos lugares cimeiros do campeonato, mas a sina 

continuava a ditar que o F. C. Paços de Ferreira estava condenado a “morrer à 

beira da praia”. Em várias ocasiões a equipa chegou às portas da subida e da 

«liguilha», mas falhou o passo decisivo para lá chegar. Pelo meio houve a 

inauguração do relvado da Mata Real, no primeiro confronto oficial com o S. L. 
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Benfica. Foi em Janeiro de 1983 e os encarnados triunfaram por 5-1, em jogo 

da Taça de Portugal. 

Para a história entraram também os jogos de 1983/84 com a Sanjoanense, 

onde os pacenses perderam por 0-7 e 6-0. Foi o final da era Ferreirinha e o 

início de uma nova fase no clube. Que até começou bem, pois a 2 de Junho de 

1985 o F. C. Paços de Ferreira “invadiu” Barcelos, com a fundada esperança 

de subir de divisão. Acabou por trazer a mágoa de nova frustração, pois o 

empate a zero nem para disputar a “liguilha” chegou. Foi a desilusão total entre 

os adeptos e que teve, como consequência mais adversa, a descida de divisão 

duas temporadas depois. Uma descida em campo que foi ultrapassada na 

secretaria. O clube tinha batido no fundo e era necessário levantá-lo até à 

dignidade merecida. A revolução começou com a entrada de Ângelo Rodrigo 

para a presidência da coletividade e com a chegada do treinador Vítor Oliveira, 

em Novembro de 1988. Na primeira temporada conseguiram levar o clube até 

ao 8.º lugar do campeonato e na segunda época atingiram o apuramento para 

a Divisão de Honra. 

A qualificação para a Divisão de Honra foi o primeiro sinal de que o Paços de 

Ferreira estava em transformação e a promessa de poder ascender ao grupo 

dos melhores, durante esta década. 

O trabalho encetado em finais de oitenta por Vítor Oliveira começou a dar 

frutos e uma “verdadeira” equipa estava formada. No entanto, não deixou de 

surpreender os adeptos do futebol a forma como – chegou viu e venceu – o 

primeiro campeonato nacional da Divisão de Honra. O sonho de duas décadas 

tornou-se realidade em 1990/91, para gáudio dos seus adeptos. E durante três 

épocas o F. C. Paços de Ferreira prestigiou a “Capital do Móvel” nos quatro 

cantos do país e do mundo, fazendo honrosos campeonatos. Para além de 

boas exibições, a equipa pacense ainda se pode vangloriar de ter pontuado 

com os três “grandes”. Venceu o Sporting na Mata Real (1-0 em 1991/92), 

empatou com o Benfica (1-1 em 1991/92) e empatou no Estádio das Antas (0-0 

em 1993/94). 

A temporada de 1993/94 marcou também a única descida que o clube 

conheceu na sua história de até então. A despromoção iniciou uma fase difícil 
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da coletividade, que se viu a braços com o pagamento de milhares de contos 

de indemnização a outros clubes, devido a uma polémica Lei de 

Transferências. O clube ressentiu-se no capítulo desportivo e andou arredado 

da luta pela subida, mas nunca deixou de ser dos mais respeitados do escalão 

secundário. 

Aos poucos foi-se levantando das cinzas e, quando a situação financeira ficou 

controlada, os novos dirigentes voltaram a estabelecer a 1.ª divisão como meta 

prioritária. Durante esta década o clube foi apetrechado com infraestruturas 

que lhe permite ombrear com muitas das equipas do primeiro escalão; a Mata 

Real foi melhorada, o estádio dotado de iluminação artificial para transmissões 

televisivas, foi construído um relvado secundário e coberta a bancada norte. 

Passada a crise de meados da década, o F. C. Paços de Ferreira lançou-se na 

reconquista do lugar merecido no futebol nacional. A subida de divisão foi 

definida como objetivo primordial para 1999/2000 e uma histórica recuperação 

encetada por José Mota e seus atletas, realizou o sonho. 

A festa de Chaves foi o sinal da grandiosidade do Futebol Clube Paços de 

Ferreira. Após cinquenta anos de crescimento gradual e sustentado, o FC 

Paços de Ferreira atingiu na última década o elevado patamar de clube com 

dimensão nacional e europeia. 

Os ecos da gloriosa subida à I Liga em 1999/2000 tiveram reflexos na 

temporada seguinte, com o FC Paços de Ferreira a espantar o país 

futebolístico; um estilo de jogo ofensivo, vibrante e de grande qualidade, 

rendeu-lhe alguns dos mais emblemáticos êxitos obtidos até hoje na I Liga. 

Numa só temporada conseguiu ganhar aos “três grandes”, derrotando o 

Sporting em Alvalade (1-3), o Benfica na Luz (2-3) e o FC Porto na Mata Real 

(1-0), com o avançado Rafael a fazer 17 golos e a alcançar o 3º lugar na lista 

dos melhores marcadores do campeonato. O 8º lugar na prova soube a muito 

pouco para a grande qualidade demonstrada pela equipa. 

Em 2001/02 o Clube repetiu o 8º lugar na classificação, tendo ganho ao 

Benfica na Mata Real (2-1) e aplicado a maior goleada de sempre na I Liga, ao 

bater em «casa» o Salgueiros, por 6-0. Prosseguindo o seu caminho de 

afirmação no Campeonato principal, o FC Paços de Ferreira alcançou em 
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2002/03 um brilhante 6º lugar, prova então com 18 equipas, voltando a repetir 

êxitos perante clubes de grande dimensão; derrotou na Mata Real o FC Porto, 

por 1-0, e também aí construiu um dos resultados mais retumbantes da sua 

história, ao golear o Sporting por 4-0, em noite mágica do avançado Mauro, 

que à sua conta apontou três golos. A época só não teve um final idílico, 

porque a equipa foi dramaticamente afastada da final da Taça de Portugal ao 

perder na meia-final em Leiria, por 1-0. Um golo de Bilro no último minuto do 

jogo deixou lavada em lágrimas uma equipa que merecia ter ido ao Jamor. 

Talvez reflexo dessa desilusão, a temporada seguinte foi a menos feliz da 

década, acabando por ditar uma descida à II Liga. Um arranque infeliz na 

prova, sem o histórico treinador José Mota que regressou à 9ª jornada quando 

o Clube era último classificado com apenas 3 pontos, traçou o destino da 

equipa, que não mais conseguiu sair da zona de despromoção. 

Longe de se deixar abater pelo infortúnio, a nação pacense uniu-se e traçou 

como único objetivo para 2004/05 ser campeã da II Liga e regressar ao palco 

principal do futebol. E se bem o quis, melhor o fez. Patenteando uma 

regularidade assinalável, a equipa passeou classe pela prova secundária e 

garantiu atempadamente a subida e o 3º título nacional do escalão, voltando a 

colorir de amarelo as ruas da cidade. Um festejo merecido e que catapultou o 

Clube para nova presença na I Liga, sem deixar adivinhar os gloriosos anos 

que marcariam a segunda metade da década. 

A tarefa em 2005/06 não se afigurava fácil, porque o campeonato seria 

reduzido para 16 equipas e isso implicaria que quatro fossem relegadas para a 

II Liga no final da época. E o dramatismo esteve presente até à derradeira 

jornada da prova. Os Castores viram-se obrigados a vencer o Benfica, na Mata 

Real, para não regressar ao escalão secundário. Uma responsabilidade 

imensa, digna de verdadeiros guerreiros que souberam encarar o desafio com 

sangue, suor e, por fim, lágrimas de alegria pelo feito alcançado. Um golo de 

Edson e dois de Júnior ditaram o triunfo pacense (3-1) sobre o Benfica e a 

consequente manutenção, para êxtase da família pacense. Foi o primeiro 

passo para uma nova era gloriosa. A época seguinte (2006/07) consagraria o 

F.C. Paços de Ferreira na sua dimensão europeia. O empate em Aveiro na 
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derradeira jornada da competição permitiu aos Castores garantirem o 6º lugar 

na Liga e o feito inédito de apurar a equipa para a edição seguinte da Taça 

UEFA. A festa voltava à cidade, perante tão exultante êxito do seu mais ilustre 

representante. 

O ambiente do Estádio do Bessa a 20 de Setembro de 2007, na estreia 

europeia do Clube perante o AZ Alkmaar (Holanda), foi um dos mais 

emocionantes alguma vez vividos pelo F.C. Paços de Ferreira. Cerca de 10 mil 

adeptos apoiaram constantemente a equipa, que não merecia a derrota sofrida 

no último minuto e, por isso, saiu de campo aplaudida de pé pelo brilhante 

desempenho frente à equipa de Louis Van Gaal. O resto da temporada não foi 

tão positivo e o anúncio da descida do Boavista (por tentativa de corrupção), 

antes da última jornada do campeonato, acabou por livrar a equipa da descida. 

O que até poderia ter acontecido em campo, não tivesse sofrido mais uma vez 

um golo no último minuto (1-1) em Leiria, quando estava a vencer e com a 

manutenção garantida. 

Passado esse “susto”, nova onda vitoriosa chegou à Mata Real. A época 

2008/09 ficará para sempre como palco do ponto mais alto da história no 

Clube, pois, para além de um tranquilo 10º lugar no campeonato, o Clube 

alcançou a sonhada presença na Final da Taça de Portugal. A meia-final 

disputada com o Nacional da Madeira foi emocionante. Após um empate 2-2 na 

Mata Real, o favoritismo estava do lado da equipa madeirense. No entanto, a 

22 de Abril de 2009, a equipa treinada por Paulo Sérgio realizou um grande 

jogo na Madeira e venceu por 3-2. Rui Miguel e Pedrinha, por duas vezes, 

marcaram os golos da consagração pacense, sendo o último e decisivo 

apontado pelo «capitão» sobre o final da partida. Uma festa enorme recebeu 

no dia seguinte a comitiva no Aeroporto Sá Carneiro, acompanhando os heróis 

em cortejo até à Mata Real. Foi o prenúncio da grande festa marcada para 31 

de Maio de 2009, no Jamor. O FC Paços de Ferreira perdeu a final por 1-0 

frente ao FC Porto, mas bateu-se galhardamente por outro resultado. Para a 

memória coletiva ficará para sempre a enorme mancha amarela com que dez 

mil adeptos pacenses pintaram o Estádio Nacional, fazendo dessa festa o 

ponto mais alto da história do Clube. 
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A presença na final da Taça de Portugal permitiu ao FC Paços de Ferreira 

disputar a Supertaça, frente ao FC Porto (derrota por 2-0) e regressar às 

competições europeias de futebol, em 2009/10. Os Castores foram a primeira 

equipa portuguesa a disputar a nova Liga Europa, na qual se estrearam 

empatando na Moldávia (0-0) frente ao Zimbru Chisinau, equipa que 

derrotaram (1-0) em Guimarães, conseguindo passar pela primeira vez uma 

eliminatória europeia. A queda na ronda seguinte frente ao Bnei Yehuda 

(Israel) não tirou mérito a este novo feito, dando-lhe dimensão europeia a 

caminho do 60º aniversário. A temporada tranquila que a equipa acabou por 

realizar, ainda fez o conjunto orientado por Ulisses Morais sonhar com nova 

presença na Liga Europa, mas o importante estava feito com tempo e classe. 

A temporada 2010/11 voltou a ser marcante para a história do Clube, pois o 

F.C. Paços de Ferreira para além de ter alcançado um tranquilo 7º lugar no 

campeonato, atingiu a final da Taça da Liga, uma das competições mais 

importantes do calendário nacional. A equipa pacense defrontou o SL Benfica 

num grande ambiente festivo que emoldurou o Estádio de Coimbra e, apesar 

da derrota (2-1), voltou a demonstrar um excelente desempenho desportivo, 

dignificando a sua presença em mais uma final na sua história. 

Mas o melhor estava reservado para a época 2013/2014, quando os Castores 

conseguiram o incrível feito de atingir a qualificação para a UEFA Champions 

League após terminarem a Liga num espetacular 3.º lugar, tendo nessa época 

apenas perdido jogos contra o FC Porto e o SL Benfica. Milhares de pacenses 

invadiram as ruas da cidade, festejando o maior feito do clube, até à data. 

Na época seguinte, a participação no play-off de qualificação para a fase de 

grupos da Liga dos Campeões contra o Zenit foi o auge da época, que acabou 

a disputar uma liguilha de manutenção na Liga principal do Futebol Português 

com o Desportivo das Aves, tendo conseguido manter-se na principal Liga. 

Contudo, na época 2017/2018 um duro revés, na última jornada, empurrou o 

clube para a Segunda Liga Portuguesa.  

É então que, na presente época desportiva 2018/2019, que o F. C. Paços de 

Ferreira tenta a subida de divisão para voltar a brilhar nos palcos da principal 

divisão portuguesa. 
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O F.C. Paços de Ferreira celebra 68 anos de vida, orgulhoso por ter a sua 

assinatura em algumas das páginas mais marcantes do futebol português na 

última década, continuando a honrar o seu lema: “Por Paços, Esforço e Vitória”. 

 

Estrutura: 

O Futebol Clube Paços de Ferreira é constituído por um departamento de 

formação e por um departamento profissional. Do departamento de formação 

fazem parte a Escola dos Castores, que engloba os escalões de sub-5 a sub-

11, e os restantes escalões de formação de competição, desde os traquinas 

(sub-9), benjamins (sub-10 e sub-11), infantis (sub-12 e sub-13), iniciados (sub-

14 e sub-15), juvenis (sub-16 e sub-17) aos juniores (sub-18 e sub-19). 

O Departamento de Formação é liderado por um Presidente o qual tem como 

objetivo fazer a ligação entre a formação e o plantel Sénior (profissional). É 

composto ainda por um Coordenador de Formação que auxilia todas as 

equipas de formação do clube, com o qual são feitas reuniões periódicas, 

desenvolvendo a capacidade reflexiva, e dando o seu contributo de forma 

crítica com o objetivo de ajudar todos os treinadores e atletas. É também quem 

faz a ligação entre pais e dirigentes, mantendo essa distância para com os 

treinadores. Cada equipa técnica a partir do escalão de iniciados é composta 

por um Treinador Principal, um Treinador Adjunto, um Treinador Estagiário e 

um Treinador de Guarda-Redes, podendo ter, num ou noutro caso, mais um 

Treinador Adjunto, sendo que o escalão de juniores (sub-18 e sub-19) é 

composto pela mesma equipa técnica. Para além dos treinadores, fazem ainda 

parte de cada escalão, diretores e fisioterapeutas. Fazem também parte da 

estrutura, o médico do clube, nutricionista, os roupeiros, estando ainda inerente 

ao clube, um departamento de scouting que faz a filtragem de informação e 

observação de jogadores. 

 

Infraestruturas e Recursos: 

O F.C. Paços de Ferreira tem tido um crescimento ao longo dos últimos anos, 

devendo-se em grande parte aos resultados ao nível do futebol profissional e 

da formação, mas também ao nível das infraestruturas e dos recursos. 
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Hoje em dia, o clube possui o estádio principal de relva natural, onde joga a 

equipa sénior, contando com mais um campo de treinos, exclusivo da equipa 

sénior (também ele de relva), e mais um campo sintético e um campo relvado 

para os treinos da formação. Está prevista a construção de um campo de 

futebol de 7, permitindo dessa forma um acrescento para treino.  

Dentro do Estádio, esta disponível um ginásio, que pode e deve ser utilizado 

pelos jogadores, 1 gabinete médico, 1 gabinete de fisioterapeuta, 1 gabinete de 

nutricionista, balneários para cada escalão e balneários para treinadores, sala 

do material e sala de reuniões.  

O clube possui ainda 3 casas perto do Estádio, que permite dar alojamento aos 

jogadores que são de longe de casa, garantindo-lhes alimentação, educação e 

higiene e saúde. 

Em termos de recursos, o Paços de Ferreira contém uma quantidade de 

material, que está disponível e é comum para todos os escalões de formação, 

à exceção das bolas, que esta guardada na sala do material no Estádio do 

clube. De seguida, são apresentados os materiais: sinalizadores, cones médios 

e cones altos, bases para estacas e estacas, arcos, mini-barreiras, escadas de 

coordenação, coletes, garrafas de água. Para além deste material, nos campos 

de treino estão disponíveis 4 mini-balizas médias, 4 mini-balizas, 2 balizas de 

futebol de 7, 2 balizas de futebol de 5 e 3 balizas de futebol de 11. 

Em relação ao vestuário, o clube disponibiliza equipamento aos jogadores e 

treinadores. Aos jogadores é dado antes de cada treino um cesto com meias, 

calções e camisola para treino, que deverá ser devolvido no final do mesmo, 

para que os roupeiros a lavem para que no próximo treino seja novamente 

disponibilizada. Os atletas adquirem no início da época o um kit de fato de 

treino do clube, que é utilizado para todos os jogos da equipa, de forma a irem 

todos equipados da mesma forma, demonstrando organização e espírito de 

equipa, destacando um grupo (equipa). Aos treinadores é fornecido no início da 

época vestimenta de treino (meias, t-shirt, camisola, calças e quispo) e de jogo 

(fato de treino) para, dessa forma, a equipa técnica estar bem equipada e se 

diferenciar dos atletas. 
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No que diz respeito aos transportes, o clube possui 2 carrinhas de 9 lugares, 1 

carrinha de 17 lugares e ainda 2 autocarros de 40 lugares, sendo um deles 

utilizado maioritariamente pelos seniores. As carrinhas são utilizadas durante a 

semana para o transporte dos jogadores para o treino e para casa, deslocando-

se a pontos estratégicos. Ao fim de semana estas são utilizadas para 

transportar atletas e equipas técnicas para os jogos realizados fora de casa. 

Desta forma, o clube disponibiliza um meio de transporte para que não seja um 

entrave ou motivo para não integrar o clube. Assim, ao disponibilizar casa para 

atletas de longe e fornecer transporte para os treinos, o Paços de Ferreira tem 

uma maior capacidade de recrutamento a nível nacional. 

Por fim, referir que as condições que são oferecidas pelo Futebol Clube Paços 

de Ferreira permite exigir aos jogadores e treinadores o melhor deles, fazendo 

com que estes estejam mais próximos de atingir o sucesso. 

 

2.2.2. O Modelo de Jogo 

O modelo de jogo adotado na formação do Futebol Clube Paços de Ferreira 

apresenta macro princípios e subprincípios transversais a todos os escalões, 

os quais vão ganhando força e sendo vincados nos últimos estádios de 

desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito aos estádios de 

aperfeiçoamento (14 aos 16 anos) e de rendimento (17 aos 19 anos), e que 

permite aos treinadores de cada equipa impor o seu cunho pessoal e o 

aperfeiçoarem ao seu estilo.   

Desta forma, e apoiando-se na cultura do clube, foi apresentado pelo 

coordenador de formação a forma como se esperava que as equipas fossem 

capazes de jogar, devendo guiar as nossas unidades de treino de acordo com 

aquilo que são os princípios e as nossas ideias. Assim, como forma de 

introduzir o modelo de jogo, este passava sobretudo por conseguir ter o maior 

número de vezes e de tempo a posse de bola em nosso poder, procurando 

espaços, muito pela mobilidade e movimentação de todos os jogadores, 

através da circulação de bola, desequilibrando defensivamente o adversário, 

como forma de chegar a zonas de finalização e as conseguir concretizar. 

Defensivamente, impedir que o adversário consiga entrar o nosso bloco 
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defensivo, impedindo que o adversário entre em zonas centrais do campo, 

levando-o para zonas laterias para aí recuperar a bola. Por outro lado, aquando 

da perda de bola, os jogadores devem estar próximos entre si para esta ser 

recuperada no menor tempo possível, de forma a conseguir ter a bola em sua 

posse, para voltar a organizar o jogo, ou apostar numa transição ofensiva 

intencional que nos permita atingir o objetivo de jogo, que é o de marcar golo. 

De seguida, o modelo de jogo será explorado e apresentado, explicando os 

macro princípios e os subprincípios para cada momento de jogo, tal como as 

estruturas adotadas. 

O sistema de jogo presume que os jogadores ocupem o campo de jogo de 

forma racional, distribuindo-se de maneira mais ou menos equilibrada no 

espaço de jogo (Hainaut & Benoit, 1979), isolando-a do resto. Mais tarde 

entendeu-se que deste emergia uma dinâmica, o qual desenvolvia as 

componentes táticas. Os jogadores transformam assim uma noção de posição 

fixa, ou estática, numa noção com uma complexidade de funções mais 

abrangente, onde a organização de jogo adquire um importante papel 

tornando-se num coletivo, apelidado de equipa (Castelo, 1996). Nos dias de 

hoje é mais adequado falar-se em estrutura ou organização estrutural (por 

exemplo, 1-4-4-2 ou 1-4-3-3), por tudo o que está alicerçado a esta, 

nomeadamente, pela sua dinâmica funcional, coletiva e individual (Guilherme, 

2004). 

O modelo de jogo, por sua vez, supõe-se que seja imprescindível na 

operacionalização de um processo de ensino-aprendizagem, onde todo e 

qualquer processo de treino se deve guiar pelo modelo de jogo da equipa 

(Tschiene, 1994), salientando-se aspetos que interagem e são importantes, 

como a conceção de jogo do treinador, as capacidades e as características dos 

jogadores, os princípios de jogo e as organizações estruturais e funcionais.  

Posto isto, será feita uma caraterização geral do modelo incidindo na 

organização estrutural, para de seguida, abordar os diferentes momentos do 

jogo. 
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2.2.2.1. Caraterização geral 

Antes mesmo de expor o modelo de jogo da equipa, convém referir que a 

criação de hábitos e a definição dos princípios de jogo foi baseada na 

organização estrutural adotada e institucionalizada no clube, o 1-4-2-3-1 (ver 

Figura 1), a qual foi utilizada numa fase inicial da época. 

Apesar de, na forma de jogar da equipa, a estrutura ser uma expressão 

reduzida do que são as dinâmicas e os padrões de equipa, a equipa técnica 

optou por ajustá-lo às exigências do nosso “jogar” e, sobretudo, às 

características dos jogadores, para que os mesmos pudessem tirar o maior 

partido e benefício do mesmo. Desse modo, a partir de uma fase da época, 

inverteu-se o triângulo do meio campo, optando por jogar com um número 6 

mais posicional e construtor de jogo (o chamado “trinco”), e com dois médios 

interiores mais subidos no terreno, jogando, assim, num 1-4-1-2-3 (ver Figura 

2). Mais a frente, voltou a fazer-se uma adaptação, jogando num 1-3-5-2 (ver 

Figura 3), com três defesas centrais mais fixos, dois alas que faziam o corredor 

lateral (esquerdo e direito), e variando entre três ou quatro jogadores no meio 

campo, inicialmente com um pivô defensivo, dois interiores e um médio 

ofensivo, ajustando-se mais a frente para dois pivôs defensivos e dois médios 

ofensivos, com um ponta de lança mais fixo.  

 

 
Figura 1 – Organização Estrutural 1-4-2-3-1. 
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Figura 2 – Organização Estrutural 1-4-1-2-3. 

 

 
Figura 3 - Organização Estrutural 1-3-5-2. 

 

Oliveira (2004) referenciando alguns treinadores, considera que o jogo 

apresenta quatro momentos, entre os quais a organização ofensiva, o 

momento de transição ataque/defesa, o momento de organização defensiva e o 

momento de transição defesa/ataque, referindo que estes não aparecem 

sequencialmente, mas sim de acordo com os acontecimentos próprios do jogo, 

que é imprevisível e complexo.  
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2.2.2.2. Organização Defensiva 

O momento de organização defensiva refere-se aos comportamentos que a 

equipa assume quando não tem a posse de bola, e que tem como objetivo 

organizar-se de forma a impedir que o adversário crie desequilíbrios, situações 

de finalização e marque golo (Oliveira, 2004). 

Em relação a este momento do jogo, o grande princípio passa por ter uma 

defesa zona pressionante, com o claro objetivo de condicionar, direcionar e 

pressionar a equipa adversária, retardando a progressão da equipa adversária, 

impedindo-a de chegar à nossa baliza, de forma a recuperar a posse de bola 

(ver Figuras 4, 5 e 6). Deste modo, foram definidos os subprincípios chave para 

este momento e que são de seguida enunciados: 

 Jogar em “campo pequeno”, fechando os espaços, aproximando os 

setores e reduzindo a largura; 

 Direcionar o jogo da equipa adversária para as linhas laterais ou para 

trás; 

 Anular as linhas de passe curtas e condicionar o passe longo ao 

portador da bola adversária; 

 Organização Posicional: 

1ª Referência Posicional: Posição da bola em relação a nossa baliza; 

2ª Referência Posicional: Posicionamento da Nossa Equipa; 

3ª Referência Posicional: Posicionamento da Equipa Adversária. 

 Interpretar Individual e Coletivamente os indicadores e momentos de 

pressão: 

1. Quando a equipa adversária se encontrar a jogar no interior da 

nossa estrutura; 

2. Quando a equipa adversária em posse e circulação de bola entrar 

nas zonas ou referenciais de pressão definidos estrategicamente; 

3. Quando o adversário fizer passes errados; 

4. Quando o adversário realizar passes em trajetória aérea (dando 

tempo para a nossa equipa se adaptar e pela provável dificuldade de 

receção pelo jogador adversário); 
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5. Quando o adversário está de costas para o jogo; 

6. Quando o adversário se encontra sem linhas de passe em apoio; 

7. Quando o adversário executar má receção da bola. 

 Realizar constantemente relações de cobertura ao colega que pressiona 

o portador da bola adversário: 

1. 2 Jogadores em coberturas defensivas laterais ao jogador que 

pressiona o portador da bola adversário em corredor central; 

2. 1 Jogador em cobertura defensiva em zona interior ao jogador 

que pressiona o portador da bola adversário em corredor lateral. 

 Agressividade individual e coletiva na pressão ao portador da bola 

adversário nos momentos de pressão; 

 Basculações realizadas com os jogadores em deslocamento simultâneo, 

não permitindo a abertura de espaços intra e intersectoriais; 

 Não permitir que o adversário jogue no interior da nossa estrutura. 
 

 
Figura 4 – Organização Defensiva Coletiva com bola no corredor lateral (lado esquerdo) e no corredor central (lado 

direito) com bola na nossa zona ofensiva. 
 

 
Figura 5 – Organização Defensiva Coletiva com bola no corredor lateral (lado esquerdo) e o corredor central (lado 

direito) com bola na nossa zona intermédia. 
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Figura 6 - Organização Defensiva Coletiva com bola no corredor lateral (lado esquerdo) e no corredor central (lado 

direito) com bola na nossa zona defensiva. 

 

 

2.2.2.3. Transição Defesa-Ataque 

O momento de transição defesa-ataque é visto como o conjunto de 

comportamentos que a equipa assume durante os segundos imediatos ao 

ganho da posse de bola. Estes segundos são importantes pois a equipa 

adversária encontra-se desorganizada e o objetivo passa por aproveitar a 

desorganização adversária para proveito próprio (Oliveira, 2004). 

O grande princípio de jogo é o de evitar a perda imediata da posse de bola, 

com o objetivo de aproveitar a desorganização adversária de forma a criar 

situações de finalização (jogar para a frente) ou com o objetivo de manter a 

posse de bola de forma a entrar em Organização Ofensiva (ver Figura 7). Após 

a definição deste princípio, serão de seguida apresentados os subprincípios: 

 Retirar a bola da zona de pressão; 

 Após o momento do ganho, optar preferencialmente pela saída da bola 

em passe; 

 Mudança de atitude dos jogadores (defensiva para ofensiva); 

 Aproveitar o espaço entre linhas na estrutura adversária; 

 Abrir a equipa em largura e profundidade (amplitude), fazer “Campo 

Grande”; 

 Tomada de decisão: 

1. Transição agressiva 

a. Aproveitar a desorganização adversária para criar 

situações de finalização; 

b. Transição em profundidade, quando a recuperação é 

realizada no terço defensivo. 

2. Transição em segurança 
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a. Manter a posse de bola de forma a entrar em Organização 

Ofensiva para depois impor a nossa dinâmica de jogo. 

 

 
Figura 7 – Momento de retirar a bola de zona de pressão para transição agressiva em profundidade (seta a branco) ou 

para transitar em segurança, mantendo a posse de bola (setas amarelas), abrindo a equipa e entrando em 

Organização Ofensiva. 

 

2.2.2.4. Organização Ofensiva 

O momento de organização ofensiva é caraterizado pelos comportamentos que 

a equipa assume aquando da posse de bola, com o objetivo de criar situações 

ofensivas e oportunidades de golo para concretização (Oliveira, 2004). 

Neste momento do jogo, o grande princípio passa pela posse e circulação da 

bola, com o claro objetivo de desgastar, desequilibrar e desorganizar a 

estrutura defensiva adversária, criar situações de finalização, controlar o jogo 

com a bola em nosso poder e manter a equipa sempre equilibrada 

posicionalmente. Deste momento, foram definidos vários subprincípios que são 

de seguida expostos: 

 Aproveitar todo o espaço para jogar, variando com grande frequência a 

zona da bola: 

a. Procurar obrigar o adversário a correr atrás da bola; 

b. Impedir o adversário de criar zonas de pressão; 

c. Variar se necessário o corredor da bola. 
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 Variar o ritmo e a velocidade de circulação de acordo com as 

necessidades da equipa: 

a. Alternar consoante as oportunidades da equipa entre 

“Ataque Organizado” e “Ataque Rápido”; 

b. Variar o tipo de passe, alternando entre o passe curto e o 

passe longo; 

c. Variar o tipo de circulação em largura e profundidade; 

d. Privilegiar a circulação ao transporte de bola; 

e. Dinâmica 3º Homem, utilizando preferencialmente apoio 

em profundidade;  

 Organização posicional ofensiva, equipa aberta em largura e em 

profundidade, jogar em “Campo Grande”: 

a. Aumentar o espaço entre a “linha portadora da bola” e a 

superior; 

b. Aproveitar espaço entre linhas do adversário; 

c. Criar, ocupar e concretizar situações de finalização. 

 Alternar o jogo exterior com jogo interior; 

a. Condução para espaços interiores, procurando atrair o 

adversário. 

 Evitar jogo de contacto físico (pressionado pelas costas solto nos apoios 

frontais) 

 Criar constantemente linhas de passe em espaços livres; 

 Orientação dos apoios de forma a criar condições para um “jogo mais 

positivo” (jogar para a frente) e com melhores condições de execução; 

 Procurar ruturas interiores e exteriores; 

 Utilizar a liberdade criativa individual em prol da equipa: 

a. Confiança e à vontade com bola. 

 

 

2.2.2.5. Transição Ataque-Defesa 

O momento de transição ataque-defesa é tido como os comportamentos que se 

devem assumir durante os primeiros segundos após a perda da posse de bola. 

Estes segundos são importantes uma vez que as equipas se encontram 

momentaneamente desorganizadas para as novas funções que têm de 

assumir, como tal ambas tentam aproveitar as desorganizações adversárias 

(Oliveira, 2004). 

Relativamente a este momento de jogo, o grande princípio refere-se à pressão 

imediata ao portador da bola e ao espaço circundante com o objetivo de tentar 

recuperar imediatamente a posse de bola ou condicionar (contenção) o ataque 
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adversário, permitindo-nos entrar em Organização Defensiva (ver Figuras 8 e 

9). Assim, foram definidos os seguintes subprincípios: 

 Jogadores em Equilíbrios Ofensivos mesmo em posse, já contemplam o 

Momento de Transição Ataque-Defesa; 

 Fechar linhas da equipa pressionando o portador da bola e o espaço 

circundante: 

a. Mudança rápida de atitude dos jogadores do momento 

ofensivo para defensivo; 

b. Impedir situações de contra-ataque por parte do adversário 

(se necessário recorrer à falta); 

c. Tentar impedir que o adversário faça passes em 

profundidade direcionados; 

d. Evitar fazer faltas em situações onde o adversário se 

encontre em dificuldades. 

 Obrigar o adversário a jogar para o exterior da nossa estrutura; 

 Preparar a equipa para o momento defensivo equilibrando 

imediatamente a equipa: 

a. Fechar a equipa (fazer “Campo Pequeno”). 

 

 
Figura 8 – Equilíbrios em Organização Ofensiva. 

 
 

 
Figura 9 – Estrutura aquando da perda de bola e encurtamento de espaços e linhas de passe do adversário. 
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2.2.3. Morfociclo Padrão 

Ainda antes de começar a abordar o morfociclo padrão utilizado, convém referir 

que a metodologia de treino utilizada, tentava-se aproximar ao máximo da 

periodização tática, que assenta em princípios metodológicos que são 

fundamentais e que dão lógica e sentido ao processo, baseando-se no 

entendimento do ser humano e o seu funcionamento, no entendimento do 

organismo e da sua adaptabilidade, no entendimento do jogo e do jogar, da 

conexão e articulação dos momentos à escala macro, meso e micro, do futebol 

e na sua modelação e aprendizagem, isto é, na maneira como se 

operacionaliza e desenvolve o “jogar” e se procede ao seu entendimento com 

coerência e qualidade (Tamarit, 2013), procurando-se concretizar a 

especificidade da nossa forma de jogar. Assim, quando se fala no princípio 

metodológico das propensões, este procura proporcionar contextos de 

exercitação o mais próximo possível à realidade do nosso jogar, modelando 

interações de acordo com a nossa ideia de jogo, com propósitos que levem à 

repetição sistemática e que permitam assimilar, adquirir e somatizar interações 

com determinadas intenções. È através da manipulação de variáveis como o 

espaço de jogo, duração do exercício, regras, número de jogadores, período de 

exercitação e de recuperação, intervenções do treinador, que é possível 

modelar um contexto e focar a atenção para o que está a ser trabalhado e 

priorizado naquele exercício, que a priori, se pretende que surja com elevada 

frequência evidenciando as interações desejadas. Para além do anteriormente 

referido, este princípio, procura promover e experienciar um conjunto de fatores 

importantes, de acordo com o dia do morfociclo. Falando do princípio 

metodológico da progressão complexa, este evidência que durante o processo 

de treino se procura a aquisição e evolução à volta de um jogar, de forma 

complexa, procurando ao longo do processo de treino aumentar a 

complexidade, com constantes avanços e retrocessos. Este princípio indica-

nos que devemos hierarquizar as nossas prioridades, dentro da nossa ideia de 

jogo, e transmitindo-as ao longo do processo, procurando abordar aspetos 

fundamentais ao nível dos macro e meso princípios de jogo, mas de forma 

menos complexa, para em etapas futuras as complexificar, evitando a 
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estagnação e a permanente evolução de acordo com as necessidades da 

equipa (Tamarit, 2013). Em consonância, vai existir necessidade em treinar 

determinados aspetos da nossa ideia de jogo, em detrimento de outros, sem 

nunca deixar de relembrar aspetos que se deixaram de fazer (Tamarit, 2013). 

Segundo Oliveira et al. (2006) o processo é algo que vai enriquecendo, 

tornando-se mais exigente e complexo, mas nunca inacabado, isto pelo 

surgimento de novas ideias, problemas e possíveis soluções, promovendo nos 

atletas, ao longo da época, que estes vivenciem contextos de maior 

complexidade. A progressão complexa esta implícita no que devemos treinar 

durante a semana, gerindo e regulando o nível de complexidade de cada treino 

(com dinâmicas de esforço e recuperação condizentes com a nossa ideia) nos 

diferentes dias do morfociclo. Abordando o princípio metodológico da 

alternância horizontal em especificidade, este leva-nos para a permanente 

relação entre o esforçar e o recuperar distribuído semanalmente diferentes 

escalas do “jogar”, onde é tão importante o esforçar na aquisição dos princípios 

de jogo pretendidos, como o recuperar para assegurar condições que permitam 

estar disponíveis para a sua aquisição, pois o praticar envolve desgaste e 

fadiga que tem de ser gerida (Gomes, 2008). Por isso, tem de haver uma clara 

preocupação em manter um padrão semanal relativamente à alternância dos 

diferentes padrões de desempenho-recuperação. Este princípio permite manter 

um conjunto de aspetos à equipa, permitindo que estes estejam em condições 

de adquirir treinando e também de competir ao mais alto nível de rendimento. 

Isto só é possível se em cada unidade de treino, entre um jogo e outro, se 

alternar o padrão de solicitações no que diz respeito à complexidade de 

contextos de propensão subjacentes à porção do “jogar” (macro, meso e micro 

princípios), ao padrão de contração muscular dominante e à dimensão 

estratégica. Dessa forma, durante a semana ao promover uma alternância ao 

nível do tipo de contração muscular predominante, da complexidade dos 

exercícios e a intensidade máxima relativa implicada para a realização destes 

(tendo em atenção os tempos de exercitação e recuperação) não se 

desgastam as mesmas estruturas implicadas no “jogar”, implicando a 

alternância horizontal pois é feita ao longo da semana, de dia para dia. 
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A interação e ligação promovida nestes três princípios, propensões, progressão 

complexa e alternância horizontal em especificidade, gera um padrão de 

conexões, onde a aquisição do “jogar”, que deverá ser feita de forma complexa 

e evolutiva, em conjunto com a gestão do grau de complexidade dos exercícios 

e com a gestão do foro emocional dos atletas, garante que os atletas estejam 

em condições de adquirir o conteúdo do treino e de estar nas suas perfeitas 

condições de rendimento. Dessa forma, fornece-se uma lógica que se repete 

durante a semana, isto é, o morfociclo padrão. 

O morfociclo corresponde a um período ou ciclo que se identifica pela presença 

de dois jogos separados, no espaço de uma semana, e é considerado padrão 

quando tem uma lógica e uma matriz respeitada ininterruptamente, todas as 

semanas da época desportiva. Assim, o morfociclo exprime-se segundo a 

morfologia e a morfogénese da adaptabilidade do “jogar” ao longo de um ciclo, 

tratando-se de uma relação dinâmica e complexa entre o jogo e o treino (Reis, 

2018). 

Desde o inicio da época, que o objetivo passou por desenvolver uma 

identidade coletiva de jogo. Para isso, em cada unidade de treino procurou-se 

implementar os princípios de ação dando enfase a operacionalização de um 

“jogar” nos seus níveis de organização, permitindo uma evolução qualitativa na 

equipa e nos jogadores, maximizando os níveis de desempenho da equipa, 

individual e coletivamente, seguindo o respeito e a repetição sistemática do 

morfociclo padrão ao longo de todo o processo, desde a primeira à ultima 

semana (Maciel, 2011). A implementação do Modelo de Jogo passou por numa 

fase inicial, introduzir os aspetos mais globais (grandes princípios), para de 

forma gradual numa lógica de progressão não linear e complexa, hierarquizar 

os princípios e subprincípios a abordar em cada unidade de treino. Sendo a 

competição um dos aspetos mais importantes no desenvolvimento do nosso 

“jogar”, aproveitamos cada jogo realizado, quer de teor amigável ou 

competitivo, para ir ajustando e aprimorando a nossa forma de “jogar”, a todos 

os níveis, operacionalizando a nossa ideia de jogo nos seus múltiplos níveis de 

organização. 
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Dessa forma, ao longo da época desportiva todas as semanas seguiram um 

morfociclo padrão, que seguiu uma lógica estrutural e operacional condizente 

com a identidade coletiva (jogo), com preocupação ao nível da morfologia e 

distribuição das “frações do jogar” para cada dia do ciclo, e na reflexão ao jogo 

anterior, que permitisse chegar ao jogo seguinte nas máximas condições de 

desempenho. Ao longo da época o morfociclo padrão não sofreu alterações, 

estabelecendo-se por jogos de domingo a domingo, com quatro treinos 

semanais: segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, e duas folgas 

que aconteciam à terça-feira e ao sábado (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Morfociclo Padrão (Adaptado de Guilherme (2018)).  

 

Domingo 

Este dia refere-se ao dia da competição, mas também ao primeiro dia em que 

se inicia a preparação do ciclo semanal. É através deste jogo, que após a sua 

observação (ao vivo e por vídeo) e reflexão, que podemos tirar importantes 

ilações sobre os conteúdos que são relevantes abordar, reforçar ou aprimorar 

durante a semana. Neste dia procura-se perceber o que correu bem e mal 

dentro da nossa forma de “jogar” e quais os desafios e problemas que vamos 

encontrar no jogo seguinte. Contudo por ser também o dia do jogo acarreta que 

seja o mais desgastante do ciclo semanal.  

Segunda-feira 

Este dia intitula-se como o dia da recuperação ativa, procurando recuperar os 

atletas jogando. Antes do treino acontecia sempre uma conversa com os 

atletas relativamente ao que aconteceu no jogo anterior. Para os atletas que 

foram utilizados em jogo procura-se realizar na parte inicial do treino exercícios 
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de carater lúdico e que não sejam exigentes, nem física, nem mentalmente, 

para despois introduzir alguns aspetos do jogo de forma implícita, mas sendo 

uma unidade de treino descontínua, com muito tempo de recuperação, 

aproveitado para realizar alongamentos e alguma mobilização articular. Com os 

jogadores que não jogaram ou que foram pouco utilizados, dar-lhes contextos 

idênticos aos do jogo tentando-os aproximar ao máximo às exigências da 

competição (tendo sempre a noção que os esforços não serão iguais aos do 

jogo), mas sabendo gerir esses mesmos esforços para que no treino de quarta-

feira todos os atletas possam estar a níveis semelhantes. Na parte final do 

treino realizava-se um exercício conjunto com toda a equipa, de forma 

reduzida, existindo de igual modo, tempos de exercitação e de recuperação. 

Terça-feira 

Este dia surge como o dia em que é dada folga aos atletas. Em termos de 

literatura, não é o dia ideal nem o dia que a equipa técnica preferia para dar 

descanso aos atletas, contudo é o dia que o clube decidiu, permitindo aos 

atletas relaxar e se distraírem com outras ocupações. Assim, após um dia de 

recuperação ativa e outro de recuperação passiva, isto é, recuperação sem 

presença de treino, é esperado que os atletas estejam quase recuperados. 

Quarta-feira 

Este dia já tem algum teor aquisitivo, nomeadamente individualizante. Procura-

se exercícios reduzidos com períodos curtos que solicitem muita tensão de 

contração muscular, através de acelerações, travagens, mudanças de direção, 

saltos e contacto físico, mas que permita que ao jogador recuperar totalmente. 

Nestes exercícios estão implícitos subprincípios e sub dos subprincípios, isto é, 

o nível micro do nosso “jogar” mas que faz ligação com os aspetos ao nível dos 

meso e macro princípios do nosso “jogar”. 

Quinta-feira 

Neste dia, já se pode dizer que a equipa (todo) esta completamente 

recuperada, acabando por ser a sessão mais exigente de todas. Esta unidade 

de treino refere-se à grande fração do jogar, isto é, as relações grupais ou 

setoriais da equipa. Tendo o campo todo de treinos disponível, procurava-se 

realizar exercícios com maior duração, com mais espaço e com maior número 
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de jogadores, incidindo sobretudo nos macro princípios, e alguns aspetos que 

fossem importantes melhorar no que diz respeito aos meso princípios, e 

também alguns aspetos estratégicos relativamente ao jogo e ao adversário do 

jogo seguinte. O intuito desta sessão passa por “limar” a equipa em termos 

coletivos e por lhe dar ritmo, isto é, por maiores períodos de tempo de 

exercitação, mas com paragens para recuperação, aproveitando para dar 

feedback aos atletas do que esta a acontecer, aproveitando para corrigir certos 

aspetos e mostrar o sucesso de outros.  

Sexta-feira 

Este dia por ser o mais próximo da competição e do evento mais desgastante 

do ciclo semanal é idêntico ao treino de quarta-feira, onde se deve incidir em 

aspetos da pequena fração do “jogar” mas de forma aquisitiva individualizantes, 

onde surge como dominante a velocidade máxima de contração muscular. 

Dessa forma, os exercícios aproximam-se de espaços que permitam aos 

atletas ganhar a velocidade necessária para o dia que é, complementado de 

forma conjunta ou não, com exercícios que envolvam muito remate e 

finalização, criando situações de superioridade numérica. Nesta unidade de 

treino, optou-se sempre por introduzir exercícios de velocidade de reação e de 

velocidade máxima, e sendo marcada por ações intensas e curtas, deve 

permitir-se que esta seja descontinuada, com períodos de recuperação 

significativa. 

Sábado  

O dia de sábado volta a ser de folga, contudo poderia ser relevante e usado 

para recuperar os atletas e pré ativá-los e pré dispô-los para o jogo do dia 

seguinte, onde esperámos que estes estejam ao seu máximo nível de 

desempenho. Não seria um dia aquisitivo e muito menos complexo (evitando 

grandes níveis de concentração e esforço), com períodos curtos de exercitação 

e períodos longos de recuperação. Poderia adicionalmente ser usado para 

treinar bolas paradas defensivas e ofensivas. 

Domingo 

Este dia é considerado o evento semanal de máxima exigência a todos os 

níveis de desempenho (Gomes, 2008), no qual a equipa tentará por em ação 
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todo o processo de treino e conseguir resolver os problemas, constrangimentos 

e adversidades que surgirem em jogo e que permita desenvolver o nosso 

“jogar”, superando-nos, pois é daqui que vai surgir o que é necessário 

aprimorar na nossa forma de jogar para o jogo seguinte. Neste dia, a equipa 

será capaz de pôr em prática o trabalho coletivo, inter-setorial, grupal e 

individual, e se possível, melhorá-lo. Por ser o dia competição, este é visto 

como o mais desgastante de todo o ciclo semanal, uma vez que estão 

envolvidas exigências físicas e mentais. 

Em todos os dias do morfociclo padrão, procura-se que os atletas se superem, 

transcendam e evoluam, aproveitando o treino como um “meio” para superar as 

dificuldades ao nível individual e coletivo. Em consonância, o treino deve 

permitir melhorar os aspetos relativos ao desenvolvimento do nosso “jogar”, 

focando sempre nos micros, meso e macro princípios da nossa ideia e 

consequentemente, modelo de jogo. 

 

2.2.4. Caraterização Equipa Técnica e Atletas 

Aquando do início da época, a Equipa Técnica era constituída por um 

Treinador Principal, um Treinador Adjunto, um Treinador de Guarda-redes (GR) 

e, por fim, um Treinador Estagiário (o próprio). O Treinador Principal tem 

formação académica ao nível de Licenciatura em Ciências do Desporto, e 

Mestrado em Treino Desportivo, sendo portador do nível UEFA B (grau II), que 

contava com 4 anos no clube, passando por diversos escalões. O Treinador 

Adjunto era também licenciado em Ciências do Desporto e portador do nível 

UEFA C (grau I), estando no clube há 3 anos fazendo sempre parte da equipa 

de sub-16. O Treinador de GR era Licenciado em Ciências do Desporto, 

estando a frequentar o Mestrado de Treino Desportivo, tendo na época 

desportiva anterior feito parte do plantel de sub-16 do clube, com a mesma 

função. Contudo, após quase 3 meses de treino, o Treinador Principal na altura 

recebeu um convite e aceitou ingressar noutro clube e num outro escalão. 

Dessa forma, o clube procurou encontrar a melhor solução para todos, 

incluindo atletas, equipa técnica e estrutura, tendo convidado um Treinador 

Principal e com ele, veio mais um Treinador Adjunto. Assim, a Equipa Técnica 
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cresceu e ficou construída por 5 elementos. O Treinador Principal tinha 

formação académica tendo a Licenciatura em Ciências do Desporto, sendo 

portador do nível UEFA B (grau II). 

Faziam parte desta equipa de sub-16, que apoiavam a equipa em tudo o que 

fosse necessário, dois diretores do clube, estando presentes em todos os jogos 

e alguns treinos, os quais tratavam de toda a logística que envolvesse a 

equipa; um deles fazia de delegado no dia de jogo, representando o clube 

perante o adversário e a equipa de arbitragem. 

Relativamente aos atletas, era um plantel que tinha disputado na época 

anterior o Campeonato Nacional de Iniciados (sub-15) e que, por isso, já se 

conheciam, à exceção de 6 jogadores que a coordenação achou relevante que 

fizessem parte do plantel e o completassem.  

Inicialmente era uma equipa constituída por 30 jogadores. Sendo um plantel 

grande, houve jogadores que, procurando mais tempo de jogo e não tendo as 

oportunidades que estavam à espera, acabaram por sair do clube até ao final 

de Janeiro. 

Assim, contou-se com 3 GR, todos com características diferentes, um melhor 

dentro dos postes, um melhor a nível de jogo de pés e construção, outro mais 

equilibrado em todos os aspetos, sendo que, por exemplo, o trabalho de 

comunicação foi melhorado para todos ao longo da época, tal como os 

restantes aspetos inerentes à posição de GR. 

Ao nível do setor defensivo, eram 10 os jogadores que tínhamos a nossa 

disposição. Entre eles, três laterias direitos (sendo que um deles acabou por 

sair) e dois laterais esquerdos, com diferentes características, uns mais 

ofensivos, outros mais de aceleração e de situações de 1x1, outros mais 

defensivos e com melhor compreensão do jogo. No centro da defesa contamos 

com 5 defesas centrais, sendo que um deles, por se tratar de uma 

transferência internacional, ainda não está inscrito, e outro que começou a pré-

época com a nossa equipa, mas que a partir de um momento da época fez 

todos os treinos pela equipa de sub-17, jogando os jogos pela equipa de sub-

16, quando não convocado para o escalão em que estava a treinar. Dos 5 

defesas centrais todos apresentam características diferentes, como uns a 
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serem melhores no momento ofensivo, com bola no pé e explorando jogo 

interior com bons passes verticais, outros melhores ao nível do passe longo, 

normalmente procurando o lado contrário, onde a nível defensivo uns tinham 

uma melhor compreensão do jogo, posicionavam-se melhor sem bola, eram 

mais fortes no desarme e outros no controlo da profundidade e uns melhores 

no jogo aéreo, sendo comuns alguns destes aspetos entre todos. 

Em relação ao setor médio, eram 7 os jogadores. Contudo ao longo da época, 

por necessidade ou ajustamento às características do atleta, um dos médios 

fez o resto da época a extremo e um dos extremos fez o resto da época a 

médio interior. Dessa forma, a época iniciou-se apenas com um médio 

defensivo, mas, com o passar da época, adaptou-se um dos médios interiores 

para tal posição por acharmos que teria um melhor rendimento naquela 

posição e que as suas características se encaixavam com a mesma. Assim, 

conseguimos ter um médio defensivo mais tecnicista e de toque, e outro de 

força e músculo para aguentar o meio campo, com ótima visão de jogo e muito 

bom nos passes longos, fazendo ambos muito boa ligação entre o setor 

defensivo e médio. Os restantes 5 jogadores eram médios interiores, uns com 

características mais defensivas ou posicionais e outros mais ofensivos. Como 

era uma equipa que privilegiava a posse de bola e a manutenção da mesma, e 

que gostava de circular tanto a largura como aproveitar espaços interiores, 

tínhamos médios muito bons de em termos de passe e condução, pecando por 

vezes na receção da bola, algo que se foi melhorando ao longo da época. Os 

médios mais ofensivos tinham características que os distinguiam dos outros, 

por tecnicamente serem muito evoluídos e gostarem de arriscar situações de 

1x1, com um último passe bom, com uma visão e leitura de jogo superior à dos 

outros. 

Em termos de setor avançado, este era constituído por 10 jogadores. Destes, 7 

eram extremos direitos e/ou esquerdos (sendo que dois atletas acabaram por 

sair). Em todos havia características comuns e diferentes, uns com 

preocupações e mais competentes defensivamente (sem bola), outros que a 

nível ofensivo eram mais rápidos e velozes e outros mais técnicos e de 

situações de 1x1, onde a tomada de decisão era um fator determinante e que 
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distinguia cada um; uns tinham mais facilidade em jogar interiormente outros a 

largura, uns procuravam mais situações de cruzamento e outros ruturas 

interiores. Os restantes 3 jogadores, são os avançados (ponta de lança). Os 

três eram diferentes, um deles mais físico, de choque e que defensivamente 

pressionava e corria muito e que ofensivamente tinha muitas oportunidades na 

área, pecando na finalização, outro que era de claro trabalho, tanto 

ofensivamente, a procurar muitos apoios frontais e deixar espaço nas suas 

costas para ruturas, como a aparecer na área, e que defensivamente procurava 

ajudar os colegas ao máximo na recuperação da bola, e um último, que em 

termos ofensivos tinha o chamado “faro de golo” que finalizava muito, mas que 

defensivamente tinha algumas lacunas que foram tentando ser revertidas. 

 

2.2.5. Objetivos 

No início da época desportiva 2018/2019, o coordenador da formação do clube 

em reunião com a equipa técnica de sub-16, foram discutidos quais os 

objetivos para a equipa durante a época, tendo sido subdivididos em dois 

grupos: objetivos desportivos e objetivos formativos. 

 

2.2.5.1. Objetivos Desportivos e de Performance 

No que diz respeito aos objetivos desportivos e performativos, estes estão 

inseridos nos objetivos relacionados com a competição, isto é, com o 

desempenho desportivo da equipa e dos jogadores no campeonato em que 

estão inseridos. Dessa forma, foram definidos os seguintes objetivos: 

 Atingir os dois primeiros lugares e, consequentemente, apurar-se para a 

fase final do campeonato que definiria o campeão Distrital do Porto, no 

escalão de sub-17; 

 Ser o melhor ataque da competição; 

 Ser a melhor defesa da competição; 

 Formar a base da equipa para o Campeonato Nacional da época 

desportiva seguinte (sub-17). 
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2.2.5.2. Objetivos de Formação 

Relativamente aos objetivos formativos e humanos, estes prendem-se com a 

evolução da formação de cada atleta, e ao mesmo tempo da evolução da 

equipa, que através do modelo de jogo e do processo de treino atinjam os 

seguintes objetivos: 

 Preparar os atletas para as exigências de um Campeonato Nacional de 

Juniores B; 

 Desenvolver a sua técnica individual; 

 Potencializar em cada atleta as suas melhores capacidades; 

 Dar conteúdos e ferramentas ao nível tático para que estes consigam 

abordar e ler o jogo de diferentes formas; 

 Desenvolver aspetos como o respeito, a educação, a amizade, a 

entreajuda e o companheirismo, tanto para os colegas de equipa como 

para os adversários, que permitam aos atletas ser melhor seres 

humanos.   

2.2.6. Caraterização da Competição 

Esta equipa vai estar inserida num contexto diferente daquele que vivenciou na 

época anterior, contudo não menos importante, uma vez que se refere a um 

ano de transição de um escalão de iniciados e contexto de competição 

nacional, para outro diferente, escalão de juvenis e de contexto distrital. Este 

permitiu preparar e desenvolver os jogadores para o ano seguinte, com vista à 

participação no campeonato nacional de juvenis (sub-17). 

Assim, e segundo o regulamento das provas oficiais da Associação de Futebol 

do Porto, a equipa participou no Campeonato Distrital de Juniores “B” da I 

Divisão da Associação acima referida, sendo de seguida esclarecida: 

1. O Campeonato Distrital de Juniores “B” – Juvenis – da I Divisão, será 

disputado por 32 clubes, divididos em duas séries; 

2. O Campeonato Distrital de Juniores “B” – Juvenis – da I Divisão, será 

disputado em duas fases; 

3. A distribuição dos clubes pelas respetivas Séries será feita pela 

Associação Futebol do Porto, levando sempre em conta a maior 

proximidade geográfica dos clubes participantes; 
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4. Os jogos deste Campeonato serão efetuados aos domingos de manhã; 

5. Os jogos também poderão ser disputados em dias e horas diferentes 

dos estabelecidos, desde que os clubes intervenientes o solicitem à 

Associação de Futebol do Porto com a antecedência mínima de 16 dias, 

por escrito, sendo que: 

a. Nos jogos das últimas três jornadas não é permitida qualquer 

alteração de data ou hora. 

6. Se houver equipas empatadas preceder-se-á em conformidade com o 

estabelecido no Regulamento de Provas Oficiais da Associação de 

Futebol do Porto; 

7. A 1ª Fase compreenderá os 32 clubes distribuídos por duas Séries de 

16 clubes cada, que jogarão entre si a duas voltas, por pontos, dentro de 

cada Série; 

8. A 2ª Fase Final será disputada pelos dois primeiros clubes classificados 

em cada Série, a duas voltas, por pontos, a fim de se apurar o campeão; 

9. Os jogos da 2ª Fase devem, sempre que possível, ser disputados em 

campo relvado; 

10. Caso a Associação de Futebol do Porto indique mais que um clube para 

o Campeonato Nacional de Juniores recorrer-se-á à classificação obtida 

na 2ª Fase; 

11. Cada equipa poderá efetuar cinco (5) substituições durante todo o jogo, 

embora só duas delas possam ser feitas após o início da segunda parte; 

12. Os jogos de Juniores “B” terão a duração de 80 minutos, divididos em 

duas partes de 40 minutos, separados por um intervalo de 10 minutos; 

13. Os jogos desta categoria serão pontuados da seguinte forma: 

a. Vitória (3 pontos); 

b. Empate (1 ponto); 

c. Derrota (0 pontos). 

14. A nenhum clube é permitido a permanência de mais de uma equipa 

nesta divisão; 
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15. Em caso de descida da equipa que milita na Divisão superior (Nacional), 

a segunda equipa descerá obrigatoriamente à Divisão inferior ainda que 

tenha obtido classificação que lhe permitisse a subida de divisão; 

a. Nesta hipótese tal direito caberá ao clube imediatamente 

melhor classificado. 

16. O clube campeão ascende automaticamente ao Campeonato Nacional 

de Juniores “B”; 

a. No caso daquele clube não poder subir por já possuir uma 

equipa no campeonato Nacional da categoria, cede o seu 

lugar ao clube imediatamente melhor classificado. 

17. Descem automaticamente à II Divisão Distrital de Juniores “B” os clubes 

classificados em 13º, 14º, 15º e 16º Lugares de cada Série; 

18. Se ocorrer qualquer descida dos clubes que disputem o Campeonato 

Nacional de Juniores “B”, descerão automaticamente, além dos já 

mencionados no número anterior, mais tantos quantos os filiados 

despromovidos naquele Campeonato de forma a que este Campeonato 

só englobe 32 equipas; 

a. Se o número de despromovidos do Campeonato Nacional de 

Juniores “B” for par descem 50% de cada Série; 

b. Se for ímpar (1), jogarão entre si os clubes classificados em 

12º lugar de cada Série, descendo o clube vencido; 

c. Se for ímpar (3), descerão os clubes classificados em 12º 

lugar de cada Série, mais o clube vencido do jogo entre os 

11ºs classificados de cada Série. 

19. Todos os jogos da 1ª e 2ª Fase serão efetuados sem entradas pagas; 

20. A Associação de Futebol do Porto instituirá para o Campeonato Distrital 

de Juniores “B” – Juvenis – da I Divisão os seguintes prémios: 

a. Uma taça para o clube vencedor; 

b. 25 Medalhas para o clube vencedor. 
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2.3. Contexto Funcional 

Neste capítulo serão apresentadas as tarefas resultantes do estágio, ao nível 

do treino, do jogo, e ainda tarefas realizadas em casa. 

Tarefas em Treino 

No que diz respeito as tarefas no treino, estas passavam pelo aquecimento 

inicial (cerca de 15 minutos iniciais por treinos), as quais forma mais tarde 

auxiliadas pelo novo Treinador Adjunto; pela montagem dos exercícios; pela 

participação, auxílio e supervisão dos exercícios, corrigindo e emitindo o 

feedback necessário. 

Tarefas em Jogo 

Inicialmente as tarefas em jogo passavam por orientar o aquecimento que 

precede o jogo, e durante o próprio jogo tratar da filmagem do mesmo, e 

observar a forma como a equipa adversária jogava, comportamentos ou 

dinâmicas fundamentais, emissão de feedback aos jogadores e auxílio, 

discussão e intervenção com a equipa técnica nos diferentes aspetos do jogo; 

e observação dos jogadores adversários. Mais tarde, e após a entrada de novo 

Treinador principal na equipa, as tarefas continuaram a ser as mesmas, tendo-

se acrescentando a orientação da ativação ao intervalo. 

Tarefas em Casa 

Relativamente as tarefas em casa, inicialmente, estas passaram por após a 

gravação com camara própria, disponibilizar o vídeo do jogo numa plataforma 

digital para que a equipa técnica pudesse analisar. Em complemento, era 

realizado o preenchimento de uma ficha com a análise do adversário e, o 

preenchimento e envio do relatório de observação dos jogadores da equipa 

adversária para dessa forma, enriquecer o departamento de scouting e 

procurar alternativas para as equipas do clube. Mais tarde, com a entrada do 

novo Treinador Principal, acrescentou-se a análise e edição de vídeo de alguns 

jogos dos adversários. Era pensado e elaborado alguns exercícios para a 

planificação do treino, pedido pelos treinadores e discutidos e executados no 

treino. 
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Em paralelo, era apontado por mim, em suporte informático, as presenças dos 

atletas, tal como as estatísticas dos jogos, com o tempo de jogo, os golos, as 

assistências e os cartões, para cada jogador. 

 

2.4. Futebol – O jogo e seus alicerces 

O jogo de futebol é um desporto coletivo, que se carateriza por duas equipas 

compostas por 11 jogadores, cada uma, e que se opõem numa relação de 

adversidade (rivalidade), num espaço claramente definido, lutando 

permanentemente pela posse de bola, com o objetivo claro de a introduzir o 

maior número de vezes na baliza adversária e evitando sofrer golos 

(Teodorescu, 1983). Assim, o jogo só é jogo devido à sua imprevisibilidade, 

sendo que aí reside a sua verdadeira essência (Freire, 2002; Garganta & 

Grehaigne, 1999), sendo desenvolvido em cenários com um grande número de 

fatores, considerando-se, por isso, o jogo como um fenómeno complexo. Todo 

o jogo é organizado, devendo-se essa organização à existência de regras 

(Scaglia, 2003). 

Segundo Garganta (1998) o treino do futebol centrado no jogo exige duas 

competências básicas aos jogadores:  

 Cooperação, para que a equipa atinga os seus objetivos, e  

 Inteligência, pois o jogador apenas tem a bola em sua posse cerca de 2 

a 3 minutos por jogo, sendo que no resto do tempo este tem de perceber 

e ler o jogo e entender para onde se deve movimentar, tendo em conta o 

posicionamento dos seus colegas de equipa e a movimentação dos 

jogadores da equipa adversária. 

Tendo em conta a natureza multifatorial e complexa do jogo, é importante 

referir que, segundo Guilherme (2018), a tática é uma construção única em 

constante aperfeiçoamento, manifestando-se pela interação de todas as outras 

dimensões (técnica, física, psicológica, organizativa, tomada de decisão), a 

qual deve assumir um papel preponderante na coordenação e modelação de 

todo o processo operacional de treino. É, neste seguimento, que o autor refere 

dois fundamentos para a modelação do treino, sendo estes baseados nas 

ideias de jogo (ou seja, os jogadores saberem de que forma vão resolver os 
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problemas de jogo) e no processo operacional (isto é, pôr as ideias em ação). 

Assim sendo, “a criação de uma identidade, em função de determinadas ideias 

de jogo, com o objetivo de resolver problemas que o jogo evidencia, é criar um 

modelo de jogo” (Oliveira, 2004). 

Teodorescu (1984) refere que racionalizando e otimizando as ações individuais 

e coletivas, através da reprodução e aplicação prática do modelo de jogo, é 

que se poderá atingir, adquirir e otimizar novas ideias e conceções de jogo, de 

forma a equipa ser capaz de resolver eficientemente diferentes situações de 

jogo. Obviamente que isto só poderá ser possível depois de se ter um 

conhecimento prévio efetivo sobre a estrutura e organização estrutural, a qual é 

criada pela influência entre as ações dos jogadores. 

Para Queiroz (1986) “os modelos técnico-táticos devem reproduzir todo o 

sistema de relações que se estabelecem entre os diferentes elementos de uma 

dada situação de jogo, definido as tarefas e os comportamentos técnico-táticos 

exigíveis aos jogadores, em função dos seus níveis de aptidão e capacidade”. 

Assim sendo, a conceptualização e a objetivação do modelo de jogo estende 

as suas implicações ao processo de treino, onde a identificação, definição e 

caraterização das fases, componentes e fatores de competição irão por si só 

conceptualizar um “modelo de treino”, o qual deverá conter em si meios, 

métodos e formas que proporcionem aprendizagem e aperfeiçoamento de 

comportamentos técnico-táticos sustentados no desenvolvimento das 

qualidades físicas específicas, que resultem e permitam ser exteriorizados 

durante o jogo (Ferreira & Queiroz, 1982). Assim, quanto maior for a ligação 

entre os modelos utilizados, isto é, os exercícios de treino e a competição, 

melhores e mais eficazes serão os seus efeitos, otimizando o processo de 

treino. Dessa forma, o modelo de jogo orienta todo o processo de planeamento 

e operacionalização do processo de treino, culminando com uma forma 

específica de jogar (Azevedo, 2011). 

Com a grande ligação que o treino e o jogo têm entre si, surge então a 

necessidade de os treinadores acederem à informação veiculada através da 

observação e análise dos mesmos, e nela procurarem benefícios para 
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aumentarem os conhecimentos sobre o jogo e melhorarem a qualidade de 

prestação desportiva dos jogadores e das equipas.  

A análise do jogo deve permitir descrever a performance em contexto de jogo, 

codificando ações individuais, grupais ou coletivas, de modo a sintetizar 

informação relevante para transformar e influenciar de forma construtiva o 

processo de elaboração e avaliação do modelo de jogo e, consequentemente, 

o processo e conteúdo do treino. 

Carling et al. (2005) refere que o ciclo de observação e de análise relaciona-se 

com o que se observa, analisa e interpreta, tanto do desempenho da própria 

equipa como do adversário, sendo fundamental no planeamento e no processo 

de treino, tanto a nível dos seus conteúdos como a nível dos seus objetivos. 

Assim, quanto mais soubermos acerca dos pontos fortes e fracos da equipa 

adversária, mais pode ser levada ao pormenor a preparação do jogo, sem 

nunca descuidar o modelo de jogo da própria equipa, conseguindo, dentro do 

conteúdo do treino, chegar próximo de uma realidade que será encontrada em 

jogo e, desta forma, ter a possibilidade de estar mais próximo do objetivo do 

jogo, que é o de marcar mais golos que a equipa adversária e vencer o 

encontro. 

 

2.4.1. O treinador: papel, funções e competências inerentes à atividade 

profissional 

Segundo Rosado & Mesquita (2009) treinar deve ser entendido como fazer 

aprender e desenvolver capacidades, isto é, como um conjunto de ações 

organizadas, que tenham uma finalidade específica de promover em alguém 

uma aprendizagem intencional e o seu desenvolvimento, através dos meios 

adequados a esse processo, os quais devem ser dirigidos por princípios 

pedagógico-científicos da educação e da formação desportiva, tendo como 

objetivo o desenvolvimento da prestação desportiva em situação de treino e a 

sua comparação na competição Mesquita (2005). É, nesse contexto, que surge 

o Treinador, como alguém que tem de ser visto como o profissional que tem a 

função específica de conduzir o treino desportivo, através de um conjunto de 

saberes próprios, saberes esses que sustentem a capacidade do desempenho 
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profissional. Assim, define-se as funções do treinador como um conjunto de 

competências ao nível da mobilização, da produção e do uso de diversos 

saberes pertinentes (científicos, pedagógicos, organizacionais, técnico-práticos, 

entre outros...), organizados e integrados de acordo com a complexidade das 

suas funções em cada situação da prática profissional. 

Tendo em conta que é o treinador quem lidera, controla e dirige o processo de 

treino, tal como os atletas, é imprescindível o desenvolvimento de uma 

identidade profissional, para que estes consigam compreender quem são, 

como percecionam o seu papel profissional e quais as suas crenças, ambições 

e valores que sustentam a sua atividade profissional (Erickson et al., 2008; 

Jones, 2009; Wright et al., 2007), tornando-os mais conscientes, autónomos e 

críticos acerca do seu “eu” profissional. Este processo de formação da 

identidade, tal como refere Erikson (1959), deve ser contínuo e prolongar-se ao 

longo da vida de um indivíduo. Esta identidade, que é dominada pelo “eu”, 

transforma-se e adapta-se ao ambiente, ao contexto social e às expetativas 

dos outros, sendo complexa, multifacetada e dinâmica (Stets & Burke, 2003). 

Desta forma, o ensino superior, mais propriamente a formação académica, é 

um espaço privilegiado para a aquisição de competências profissionais, 

promovendo e desenvolvendo a identidade profissional (Clouder, 2005; 

Cushion et al., 2003; Trede et al., 2012), onde se espera que os estudantes 

sejam preparados para a sua função profissional, adquirindo, para além do 

conhecimento disciplinar, técnico e teórico, competências reflexivas que 

permitam avaliar e perceber os valores, crenças e regras sociais que dominam 

o seu espaço de trabalho (Reid et al., 2008). Para Rosado & Mesquita (2009) a 

formação académica visa então desenvolver um conjunto de competências de 

cultura alargada que permitam incrementar atitudes críticas fundamentadas, a 

abertura a novas ideias e a capacidade de encarar os limites do seu próprio 

conhecimento. Assim, o treinador será uma pessoa culta, cuja cultura alargada 

lhe permita corresponder às expetativas dos atletas, desenvolver processos de 

auto-formação e de inovação, demonstrando competências para o exercício da 

profissão. Britzman & Greene (2012) referem que o desenvolvimento da 

identidade profissional compreende um “tempo de formação e de 
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transformação, percecionando o que se está a fazer e no que nos podemos 

tornar”. 

O desenvolvimento profissional despoleta-se sobretudo no quotidiano do 

exercício profissional, através do contacto e da interação com outros 

profissionais, colegas, atletas, pais e mesmo com professores, no qual se 

perceciona a necessidade de desenvolver capacidades cognitivas ao nível da 

reflexão e metacognição, que permita tomar decisões críticas em contextos 

profissionais complexos e ambíguos (Reid et al., 2011). A participação ativa 

nos contextos reais de prática e a sua observação constituem fontes 

primordiais de aprendizagem e desenvolvimento profissional. A reflexão sobre 

as experiências práticas tem vindo a revelar-se fulcral na aquisição de 

competências profissionais (Gould et al., 1990; Knowles et al., 2005). Sfard 

(1998) identifica dois modos distintos de se entender a aprendizagem, sendo a 

metáfora da participação a que se enquadra na aprendizagem que se constrói 

no quotidiano, situada no contexto profissional, a qual é encarada como um 

processo de participação e interação, pondo de lado a ideia de que o 

conhecimento não existe em mentes individuais, mas sim, edifica-se através de 

práticas culturais e sociais, que se refletem na colaboração e negociação com 

os outros, convocando abordagens de aprendizagem mais profundas, que 

incitam perspetivas relativistas do conhecimento, encarando a aprendizagem 

como um processo transformador, constituindo-se um elemento chave no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Em acrescento, o estágio profissionalizante invoca perspetivas de ensino 

construtivistas que permitem a participação ativa no processo, espaço para 

debater e construir as suas próprias ideias e conceções, interação com o seu 

tutor e restantes elementos da equipa técnica e clube, promovendo o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão, do pensamento crítico e 

autónomo. 

O treinador de desporto encontra-se assim no cerne do processo de 

preparação desportiva, sendo um dos mais relevantes e decisivos agentes do 

mesmo, onde Mesquita (2005) aponta que para este ser competente requer um 

conjunto de capacidades específicas, como a capacidade conceptual, no que 
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se refere ao conhecimento da modalidade; capacidade comunicativa, ao nível 

das relações com os diferentes agentes que rodeiam o treino; e capacidade 

técnica, isto é, ao nível da pedagogia e do ensino. Assim, quando falamos na 

primeira capacidade (cognitiva), esta é vista como essencial para o treinador, 

pois é um meio de interligação entre todos os fatores do programa desportivo e 

que intervém diretamente no processo de preparação desportiva do atleta, a 

qual pressupõe o conhecimento geral no domínio das ciências do desporto e o 

conhecimento específico acerca da modalidade que ensina. Sendo os 

treinadores os principais intervenientes no processo de formação, para além de 

terem um melhor conhecimento da modalidade, também terão de conhecer a 

especificidade biológica, motora, psicológica e social do desenvolvimento dos 

atletas, para assim serem capazes de garantir uma melhor preparação 

desportiva dos jovens. 

A segunda capacidade referida anteriormente (comunicativa) é fundamental 

para a atividade do treinador no dia-a-dia, pois pressupõe o contacto diário com 

pessoas que exercem funções completamente distintas no panorama 

desportivo (como é o caso dos dirigentes desportivos, dos atletas, dos pais dos 

atletas, dos árbitros), tanto ao nível genérico, isto é na relação com os demais 

intervenientes no que envolve a sua atividade, como a nível específico, ou seja, 

na relação direta com os atletas no treino e na competição. Focando-me ao 

nível mais específico, isto é, na relação entre treinador-atleta, esta assume 

particular importância, uma vez que é vista com um dos fatores essenciais para 

o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. É fundamental, por isso, 

fomentar valores relativos ao “saber estar” em grupo, nomeadamente no que 

diz respeito à construção de um bom espírito de grupo, suscitando valores 

como o respeito, a amizade, a sinceridade e o companheirismo; fazer o atleta 

experimentar as diferentes situações e funções dentro e fora do treino; e ser 

capaz de resolver os conflitos entre os atletas. Por outro lado, estar por dentro 

dos domínios das técnicas de comunicação, tanto na capacidade de ouvir os 

atletas e na demonstração de interesse em percebê-los, assim como na 

comunicação não-verbal (gestos, expressões, atitudes) e na comunicação 
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verbal, deverá ser conciso, claro e preciso, devendo sempre preparar o que 

dizer aos atletas. 

Relativamente à terceira capacidade (técnica), esta diz respeito à organização 

e condução do processo de treino. O desenvolvimento desta capacidade por 

parte do treinador passa pela aquisição de competências pedagógicas e 

técnicas na orientação da prática desportiva, operacionalizando-se na 

competência no exercício das suas funções, na gestão e organização do treino 

ao nível do tipo de estratégias de intervenção, nas condições de prática que 

proporciona aos atletas, na maximização do tempo de execução do exercício 

para os atletas, informando o que fazer (quando, onde e porquê), em busca da 

sua maior eficácia. 

Como tenho vindo a referir, na sociedade atual tem-se verificado cada vez mais 

a importância atribuída ao papel e à intervenção do treinador no processo de 

treino e competição, aos seus largos e exigentes conhecimentos e 

competências. As tarefas desempenhadas pelo treinador exigem que este 

assuma cada vez mais o papel de líder de um processo complexo, como é a 

formação e desenvolvimento desportivo, pelo que a liderança e gestão 

adquirem um importante papel no desempenho do treinador (Santos & 

Mesquita, 2010). 

A liderança corresponde ao exercício de influenciar e comandar, de forma 

deliberada, uma ou mais pessoas. Ser líder implica que se domine as 

componentes de comunicação e de motivação, devendo este assumir as 

responsabilidades e as obrigações da equipa em busca dos objetivos definidos 

(Drucker, 2007; Larousse, 1998). A capacidade de liderança tem passado por 

introduzir mudanças nos valores e ideais dos atletas de uma equipa, na 

procura de transmitir um conjunto de valores e princípios acerca do desporto, 

bem como na melhoria do seu rendimento (Santos & Mesquita, 2010).  

Num estudo realizado com treinadores de alta competição definiram-se as 

dimensões do exercício da liderança, da qual se realça que um líder é um 

gestor de conflitos, na procura de gerar tensões no seio de uma equipa com o 

objetivo de aumentar o empenhamento dos atletas, guiando os atletas com 

estratégias para a sua resolução, de forma a aumentar o compromisso; a 
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relação treinador-atleta, quer a nível pessoal e social, deve ser desenvolvida de 

forma natural; promover a coesão e união de equipa, promovendo atividades 

de grupo em que se envolvam comportamentos solidários; a comunicação 

entre treinador-atleta, quer em treino ou em competição, deve ser capaz de 

ajudar o atleta a evoluir e melhorar o seu desempenho; a preparação e a 

importância dos fatores psicológicos, na promoção da motivação e 

empenhamento dos atletas; no desenvolvimento de atletas de elite, 

promovendo uma atitude positiva na melhoria do desenvolvimento do atleta; 

trabalho em equipa, distribuindo funções dentro da equipa técnica, no sentido 

de rentabilizar as suas competências; tomada de decisão, através de 

estratégias de influência; preparação dos atletas ao nível físico, técnico e tático, 

na vontade que os treinadores têm em prepararem os atletas da melhor forma 

possível, através de um planeamento rigoroso, de forma a chegarem à 

competição nas suas melhores valências (Gomes & Cruz, 2006). 

A par da prática desportiva, o treinador exerce assim um papel fundamental na 

formação do jovem, enquanto atleta e pessoa, contribuindo para o processo 

educativo e formativo, nomeadamente no seu desenvolvimento integral (físico, 

social e emocional), promovendo e ajudando à aquisição de valores essenciais 

ao nível do “saber ser” (autocontrolo, humildade) e ao nível do “saber estar” 

(respeito, companheirismo).  

 

2.4.2. As Ideias e os Princípios do Modelo de Jogo 

A periodização tática pressupõe que o processo de preparação deve centrar-se 

na operacionalização de um “jogar” através da criação e desenvolvimento 

contínuo do modelo de jogo e, portanto, dos seus princípios (Gomes, 2008). 

Este processo confere primazia à tática (guiando-se no desenvolvimento de 

uma organização coletiva), centrando-se na aquisição e desenvolvimento de 

uma conceção complexa de determinadas regularidades no “jogar” da equipa, 

através da operacionalização dos princípios do modelo de jogo, assumindo-se, 

por isso, num treino específico, conferindo-lhe um significado coletivo entre a 

especificidade das relações entre o “todo” organizado (jogo) e as suas partes 

(relações dos jogadores). É exatamente a criação e o desenvolvimento de uma 
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certa organização dinâmica de equipa, isto é, um “jogar”, que através das 

próprias ideias, permite ir de encontro a algo específico. Surgem assim três 

palavras-chave (Ideia, “Jogar” e Modelo de jogo) que importam entender para 

perceber toda a sua ligação. Assim, quando se fala em Ideia, esta remete-nos 

para um conhecimento puro e racional acerca do nosso entendimento, à 

planificação, disposição e intenção para a formação de uma obra. 

Concomitantemente, uma ideia de jogo, é algo que idealizamos e planeamos 

tendo em conta as nossas intenções e a forma como projetamos e queremos 

jogar (finalidade), definindo-se essa ideia de forma objetiva, que se vai 

desenvolvendo ao longo do processo. Para que esta ideia possa ser posta em 

prática é determinante que o treinador saiba o que pretende da equipa e do 

jogo, que as ideias sejam concretas, claras e específicas relativamente ao que 

se pretende, determinada pelo seu histórico futebolístico, pelo tipo de futebol 

que viu e viveu, onde o treinador deve ser, segundo Frade (2003), alguém que 

se deve formar como um ser reflexivo, organizado e ponderado. É assim 

fundamental que os jogadores a compreendam, de forma a ter os 

comportamentos ideais e ajustados à filosofia de jogo pretendido.  

Indo de encontro ao citado anteriormente, quando nos referimos a tática, 

referimos à cultura de jogo, na qual surge a necessidade de existência de um 

modelo de jogo, ou seja, de um conjunto de regras, pressupostos, valores e 

princípios que procurem construir um padrão comum de equipa na resolução 

dos problemas do jogo e que confiram uma determinada lógica aos factos de 

jogo. Deste modo, a partir do modelo, criam-se uma série de referências que 

definem a organização da equipa e dos jogadores nos diversos momentos de 

jogo, o qual orienta o processo para um jogar concreto através dos princípios 

coletivos e individuais em função do que é pretendido. Como referido 

anteriormente, o modelo envolve a operacionalização dos princípios de ação 

dos jogadores nos vários momentos de jogo, quer a nível individual quer a nível 

coletivo. Frade (2003) refere-se à importância do modelo de jogo, afirmando 

que o jogar é uma organização construída pelo processo de treino face a algo 

que se pretende atingir, isto é, a algo que se aspira. Em conformidade, sendo o 

jogo um fenómeno que se encontra em permanente construção, Oliveira (2004) 
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concorda que é tão importante as ideias do treinador para o jogar, como 

também é a forma como os jogadores compreendem o projeto coletivo da 

equipa e o desenvolvem, sendo o contexto (cultura do clube) também um dos 

aspetos importantes a ter em conta. Em complemento, o entendimento 

individual, isto é, a forma como os jogadores analisam e interpretam os factos 

do jogo, deve ir de encontro ao entendimento da equipa de forma a ser criada 

uma lógica comum e assim conferir-lhe um significado próprio, pois é 

fundamental para que as decisões e interações dos jogadores sejam 

antecipadas pelos colegas de equipa, de acordo com um conjunto de diretrizes 

(nos vários momentos de jogo) tornando-o num contexto específico coletivo. 

Neste aspeto, Tamarit (2007) refere que o modelo de jogo deverá permitir a 

criatividade do jogador, tonando-o mais rico, pois quanto mais os jogadores 

colocam a sua criatividade e talento em jogo, sem nunca ignorar os princípios 

da equipa, mais este será particular, onde a inteligência do jogador, isto é, a 

forma de pensar, a rápida tomada de decisão, a procura de soluções, a procura 

do erro e a resolução das situações, sobressaem através da tática. 

Contudo, o modelo de jogo não é único, pois cada treinador tem as suas ideias 

muito próprias sob a forma como quer que a sua equipa se comporte, sendo 

um processo contínuo de evolução e de constante adaptação, no qual se deve 

enquadrar as características de cada jogador e tirar o máximo de proveito dos 

mesmos para o desenvolvimento da forma de “jogar”, criando assim hábitos e 

princípios de ação nos comportamentos individuais e coletivos. 

O modelo de jogo rege-se pelas interações individuais, procurando que os 

jogadores possuam para além de um saber fazer, um saber sobre esse saber 

fazer, isto é, que sejam capazes de perceber qual a intenção coletiva colocada 

em cada ação do jogo e treino, cabendo ao treinador orientar as decisões dos 

jogadores, tornando o jogo numa cultura comportamental assente em 

determinados princípios, o qual deve e tem de ser trabalhado no treino. Assim, 

o objetivo do treino passa por criar uma forma de jogar e desenvolver 

adaptações nos jogadores para o desenvolvimento de um jogar e portanto, de 

uma organização coletiva. O Modelo de jogo deve guiar a forma de estruturar 

os treinos e os exercícios, cirando uma especificidade de jogo, em que a 
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elaboração dos exercícios deve ser uma simplificação do jogo que queremos 

alcançar permitindo a aquisição dos princípios e subprincípios pretendidos: 

Oliveira et al. (2006) refere que os exercícios devem exigir que os atletas 

pensem muito, comuniquem muito e que, através da sua complexidade, os 

obriguem a uma concentração permanente, para, dessa forma, criar uma 

“imagem mental” na cabeça dos jogadores sobre a forma de “jogar” que se 

pretende implementar. Neste sentido, criar um modelo de jogo implica o 

desenvolvimento de um “jogar” específico, ou seja, tal como refere Frade 

(2003), a construção de um processo específico que esteja concentrado no 

desenvolvimento do modelo de jogo. O desenvolvimento deste “jogar” 

compreende assim a organização comportamental em momento defensivo, 

ofensivo, da transição defesa-ataque e da transição ataque-defesa, procurando 

que exista uma inter-relação entre os princípios defensivos e ofensivos, 

promovendo uma dinâmica de qualidade. 

O desenvolvimento do “jogar” compreende a articulação dos princípios, 

subprincípios e subprincípios de subprincípios que suportam os grandes 

princípios de cada momento de jogo, criando comportamentos específicos 

dentro da mesma posição, relações entre posições e relações setoriais e 

intersectoriais, tal como grupais, promovendo uma determinada dinâmica de 

equipa e de jogadores. Sendo o treinador o grande responsável pelo 

desenvolvimento do “jogar” (pois é este quem o pensa e lidera a equipa), ao 

colocar um maior ou menor ênfase num determinado princípio, faz com que a 

evolução do processo seja particular, onde a forma como interage e intervém 

no processo de treino e competição, através de correções e explicações com o 

intuito de premiar as suas virtudes, é determinante para garantir qualidade e 

levar a equipa a uma determinada forma de jogar. Para tal, e como já foi 

referido anteriormente, a ideia de jogo do treinador deve ser clara e específica, 

a qual é determinada pelo seu histórico futebolístico. Por outro lado, a maneira 

como se pensa o jogo e se elabora o processo de treino no dia-a-dia é visto 

como um fenómeno dinâmico da própria ideia de jogo, a qual necessita de ser 

constantemente aprimorada. Concluindo, pode-se referir que a 

operacionalização de uma forma de “jogar” é específica de cada treinador, 
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estando dependente da equipa e dos jogadores que tem à sua disposição, de 

forma a colocar as suas ideias em prática e assim desenvolver o seu modelo 

de jogo, o qual é regido por princípios de ação únicos e com uma identidade 

muito própria de jogo. 

 

2.4.3. O exercício como um meio – a influência dos Jogos Reduzidos no 

Treino e no Jogo. 

O processo de treino é a forma como conseguimos incutir nos atletas as 

nossas ideias e como conseguimos chegar à nossa forma de jogar, para que 

estes as interiorizem e as ponham em prática. Para Ramos (2009), o treino 

deverá ir de encontro aos objetivos de desenvolvimento das capacidades dos 

jogadores, utilizando formas cuja natureza contenham os restantes elementos 

do jogo e sob uma atmosfera o mais próximo possível do que acontece na 

atividade competitiva, tendo como objetivo primordial, a melhoria do rendimento 

desportivo. Para isso, o meio indispensável no treino e que torna possível 

chegar onde desejamos, é o exercício. Segundo Castelo (2002), o exercício de 

treino é um meio que surge como um dos aspetos mais importantes da 

atividade do treinador desportivo, devendo-se ter por ele respeito e reflexão, 

tendo em conta a sua importância na atividade profissional do mesmo. O 

exercício é o que permite ao treinador materializar as suas intenções e através 

da sua prática permitir que os atletas aprendam e captem o conteúdo do treino 

(Mesquita, 2005). Quando nos referimos ao exercício de treino, deve existir 

uma clara preocupação e cuidado na sua seleção e organização de forma as 

responder de forma adequada as exigências de determinado contexto e 

situação, permitindo alcançar um determinado objetivo de forma a assegurar o 

melhor desenvolvimento do atleta e da equipa (Queiroz, 1986). O exercício de 

treino deve ser capaz de desencadear, organizar e orientar a atividade dos 

praticantes em direção a um objetivo onde se procura aprender, aperfeiçoar e 

desenvolver o jogador (Castelo et al., 2000). Sendo a estrutura base do 

processo de treino, os exercícios selecionados deverão traduzir na prática do 

treino parte da ideia do modelo de jogo do treinador orientada para a 

especificidade da competição de futebol (Caldeira, 2013). 
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A periodização tática, por sua vez, pretende desenvolver as dimensões de uma 

forma integrada, tendo como principal objetivo uma dimensão de rendimento 

superior, a tática, que compreende e depende de todas as outras. Dessa 

forma, os exercícios revelam, na sua elaboração e escolha, todas as 

dimensões do rendimento num só, conforme as necessidades do momento da 

equipa. O treino é planeado segundo uma hierarquia de princípios presentes no 

Modelo de Jogo, e a forma é vista tendo como referência a assimilação e o 

exteriorizar desses princípios e subprincípios de jogo no próprio jogo. Nesta 

conceção metodológica, a forma, a estrutura e conteúdos dos exercícios 

residem fundamentalmente em formas jogadas que visam a assimilação de 

processos individuais e coletivos do jogo que são orientados para uma 

qualidade de jogo definida e avaliada pelo treinador. Assim, procura-se treinar 

em especificidade, isto é, onde os exercícios de treino deverão corresponder às 

exigências de um jogar próprio e único, criando situações técnico-táticas e 

tático-individuais que o nosso jogo requisite, resultando no ajustamento das 

situações de treino com exercícios específicos do modelo de jogo adotado, 

devendo realizar no treino o que se supõe em competição, com exercícios que 

se mantenham sobre condicionados a uma articulação com sentido (Martins, 

2003). Segundo Carvalhal (2000), quando os exercícios são elaborados de 

acordo com o modelo de jogo adotado, todas as componentes (técnicas, físicas 

e psicológicas) ficam dependentes da componente tática, devendo retirar 

partes do nosso jogar (sem o empobrecer), de forma a decompô-lo e articulá-lo 

às ações também elas complexas, no sentido de privilegiar as relações e os 

hábitos. Faria (2002) refere que é fundamental promover uma linguagem 

comum com regras, princípios, uma cultura de jogo, um modelo de jogo, e que 

isso se suceda através do contexto de jogo de forma a criar um entendimento 

coletivo para que os princípios de jogo surjam naturalmente na competição, 

sendo que a intervenção no exercício deverá permitir orientar os jogadores 

para aquilo que pretendemos ver acontecer no exercícios, e mais tarde, nos 

jogos. Desse modo, Frade (2003) entende que ao decompor o jogo, isso vai 

implicar a redução no espaço, no tempo e no número de jogadores, 

salvaguardando o desgaste e permitindo uma melhor aquisição do conteúdo do 
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treino, onde a utilização de jogos reduzidos (como exercício específico) tem 

uma grande influência neste tipo de metodologia de treino, que permite treinar 

jogando, ou seja, trabalhar nos exercícios os princípios, subprincípios e 

subprincípios dos subprincípios, de forma a exacerbá-los para chegar a nossa 

ideia de jogo, isto é, ao nosso “jogar”. 

Desta forma, durante o treino, por meio dos jogos reduzidos, ocorrem inúmeras 

situações imprevisíveis e complexas, tendo o atleta de estar em constante 

adaptação ao jogo, conseguindo gerar respostas para cada situação e sabendo 

as razões e o porquê de o estar a fazer, e de como o fazer (Garganta, 1998; 

Scaglia et al., 2013). Conseguem-se assim melhorar várias componentes que 

estejam aliadas ao treino, como a capacidade de decisão, o seu 

comportamento tático e também os aspetos de carácter técnico. Aliado a isto, 

Oliveira et al. (2006) refere que ao trabalharmos a vertente tática em condições 

próximas das que vão surgir em competição, ou seja, próximas daquilo que 

pretendemos para o nosso jogo, estamos a desenvolver a vertente física na 

especificidade que realmente tem. Para Mallo & Navarro (2008) os benefícios 

máximos dos exercícios são alcançados quando os estímulos de treino são 

semelhantes às exigências da competição. De facto, e para além do 

anteriormente citado, os jogos reduzidos promovem níveis mais altos de 

diversão e dedicação entre os jogadores (Wall & Cote, 2007), parecem ser 

mais eficazes na combinação da aprendizagem motora, coesão de equipa e no 

trabalho aeróbio (Halouani et al., 2014) e melhorar os níveis de motivação dos 

jogadores (Clemente et al., 2014). 

Os jogos reduzidos caraterizam-se por integrarem um certo número de 

jogadores num espaço condicionado, isto é, padecem de um menor número de 

jogadores, com maior simplificação do jogo, mas permite na mesma a 

continuidade das ações de jogo (ofensivas e defensivas), e o aumento do 

sucesso nas mesmas, permitindo, da mesma forma, o domínio percetivo do 

espaço. Em consonância, este tipo de exercício envolve a existência de uma 

maior participação dos jogadores, fazendo com que estes toquem mais vezes 

na bola, aumentando a frequência de contacto de cada jogador com a mesma. 

Os jogos reduzidos são meios de ensino/treino do jogo que estabelecem 
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situações contextualizadas ofensivas e defensivas, onde se manipulam as 

condicionantes e variáveis dos exercícios, essencialmente na dimensão do 

espaço onde este se realiza, na limitação do número de toques por jogador, no 

número de jogadores, no tempo de realização e de repouso, procurando 

proporcionar um grande número de repetições dentro da variabilidade das 

situações, ou seja, exigindo constantes decisões do jogador em cada momento 

do jogo, o que desenvolve um programa motor mais generalizado para lidar 

com esta variedade de situações (Williams & Hodges, 2005). Efetivamente, os 

jogos reduzidos integram as solicitações do jogo de futebol e representam uma 

solução útil para aumentar a eficiência do treino (Sarmento et al., 2018), onde a 

adequação da especificidade do exercício ao contexto de jogo pode ser um 

fator chave que prediz o sucesso no treino de futebol (Clemente et al., 2012). 

A intensidade dos treinos específicos de futebol pode ser manipulada para 

fornecer diferentes respostas (táticas, técnicas, físicas e fisiológicas), através 

dos diferentes efeitos de modificação de variáveis da tarefa, que serão de 

seguida analisados. 

Número de jogadores 

O número de jogadores presentes nos jogos reduzidos tem influência direta na 

intensidade do exercício, bem como nas ações e comportamentos técnicos, 

onde essas ações técnicas aumentam quanto menos jogadores tiverem as 

equipas e o exercício, aumentando a participação individual e o número de 

dribles, cruzamentos e remates à baliza (Da Silva et al., 2011); e na 

consistência das ações e comportamentos táticos específicos (Hill-Haas et al., 

2011), onde uma maior número de jogadores envolvidos no exercício 

aumentam variáveis ofensivas (como a cobertura ofensiva, mobilidade e 

espaço) e variáveis defensiva (como a cobertura defensiva, equilíbrio e 

concentração) (Clemente, 2014). A existência de joker’s ofensivos (para 

fornecer superioridade numérica) também tem influência nos padrões de 

comportamentos dos jogadores ofensivos e defensivos. No que toca aos 

impactos físicos e fisiológicos, Aguiar et al. (2012) sugere aumentos 

significativos na frequência cardíaca, na concentração de lactato sanguíneo e 

na distância percorrida, bem como na melhoria da capacidade aeróbia e 
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anaeróbia (dependendo do número de jogadores no exercício). Segundo 

Sarmento et al. (2018) os treinadores devem ser capazes de escolher o 

tamanho apropriado dos exercícios de acordo com o objetivo principal da 

unidade de treino, onde menor número de jogadores por jogo reduzido 

envolverá em maior número o desenvolvimento físico e fisiológico e um maior 

número de jogadores envolverá o maior desenvolvimento tático, sendo que o 

aspeto técnico está envolvido em ambos.  

Dimensão do campo 

O tamanho total do campo, nos jogos reduzidos é outro dos aspetos onde o 

treinador pode influenciar o exercício. Sarmento et al. (2018) indica que os 

exercícios com áreas maiores levam a um aumento da carga fisiológica, no que 

diz respeito aos aspetos da frequência cardíaca, lactato sanguíneo e perceção 

subjetiva de esforço, e promovem o aumento da distância total de corrida, bem 

como o número de acelerações e desacelerações, comparativamente com 

áreas menores. No que diz respeito ao aspeto técnico, um tamanho menor do 

exercício promove mais passes, remates e desarmes (Hodgson et al., 2014), 

sendo que com áreas maiores há o favorecimento de ações e comportamentos 

técnicos, em variáveis como a interceção, controlo e drible, controlo e remate, e 

colocação de bola em jogo (Casamichana & Castellano, 2010). Nos 

comportamentos de cariz tático, o espaço influencia as ações ofensivas e 

defensivas, onde uma menor área promove uma maior frequência de princípios 

ofensivos, mas sobretudo os defensivos, como a cobertura defensiva e 

concentração defensiva (Costa et al., 2011). Por outro lado, quanto maior for o 

tamanho do exercício, maiores são os movimentos sem bola por parte dos 

jogadores (Almeida et al., 2013). 

Constrangimentos da tarefa (regras e tipos de pontuação) 

Os treinadores usam modificações nas regras dos exercícios a fim de aumentar 

a sua carga tática, técnica e fisiológica, de forma a promover o 

desenvolvimento de diferentes decisões e desempenhos dos jogadores, tal 

como afinar determinadas ações e comportamentos, guiando-os na sua 

aprendizagem e rendimento. A limitação dos toques na bola tem como objetivo 

aumentar a velocidade de jogo e circulação de bola entre a equipa (situação de 
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posse de bola), e por outro lado, aumentar as respostas fisiológicas ao 

exercício (Román-Quintana et al., 2013), em contraste com a liberdade de 

toques, que permite ao jogador realizar mais passes bem sucedidos e ter uma 

relação mais próxima com a bola ocorrendo mais duelos e dribles. O uso de 

diferentes tipos de marcação (homem a homem, dupla marcação e à zona) 

também é considerado como uma restrição dos exercícios. Quanto à 

pontuação através de golo em baliza regulamentar, em mini balizas ou passar 

a linha de fundo em condução, drible ou através de passe, esta última parece 

ser a que envolve menos variabilidade entre jogadores, em comparação com a 

utilização de balizas (Duarte et al., 2009). Em consonância, Casamichana 

Gómez et al. (2011) sugerem que os jogos reduzidos com mini balizas 

apresentam valores de intensidade semelhantes aos jogos com balizas 

regulamentares. Quanto à utilização de guarda-redes ou não, o uso de 

pequenos objetivos e de diferentes tipos de pontuação é um método mais 

apropriado se o objetivo for aumentar o impacto fisiológico nas exigências 

físicas do jogo (Köklü et al., 2015). 

Encorajamento do treinador 

 De facto, as instruções e o encorajamento fornecidos pelo treinador têm-se 

revelado com um fator determinante para o rendimento dos jogadores 

(Clemente et al., 2013). Assim, o encorajamento constante, ativo e consistente, 

do treinador é visto como um grande influente na intensidade do treino (Hill-

Haas et al., 2011). As evidências apontam para que os jogos reduzidos em que 

é utilizado o encorajamento, os resultados da percentagem da frequência 

cardíaca máxima, a concentração de lactato sanguíneo e a perceção subjetiva 

de esforço atingem valores superiores aquando da sua não utilização. O 

encorajamento ao estar associado ao aumento da intensidade da atividade 

durante o treino, vem apoiar que a motivação extrínseca demonstrada pela 

supervisão do treinador aumenta o comprometimento dos jogadores durante o 

exercício beneficiando o seu rendimento (Clemente, 2014).  
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3. Desenvolvimento da Prática 

Neste capítulo irei abordar toda a época desportiva através de reflexões 

descritivas e críticas, e de forma sequencial, todos os aspetos relativos ao 

desenvolvimento da minha prática no estágio, aspetos esses que tem a ver 

com o primeiro contacto com o Coordenador de Formação do FCPF e a Equipa 

Técnica da qual fiz parte. Referirei também a forma como a época foi 

estruturada e planeada, evidenciando o Macrociclo, tendo em conta a época 

desportiva em que esta decorreu, referindo e fazendo evidência aos respetivos 

Mesociclos que o constituíram e no qual optei por guiar as minhas reflexões, 

que estão enumerados de acordo com os momentos e fases da época, e 

também com os objetivos da equipa. 

 

3.1. Planeamento e Macrociclo 

O Estágio iniciou-se com uma primeira conversa com o coordenador de 

formação do Futebol Clube Paços de Ferreira, Orlando Teixeira. Após essa 

conversa e com a troca de ideias e dando o meu ponto de vista sobre os 

objetivos e expectativas que tinha com a realização do mesmo, foi garantido 

que realizaria o Estágio nesta instituição, no plantel de sub-16.  

Posto isto, ainda antes de se iniciar a pré-época foi realizada uma reunião onde 

estiveram presentes o coordenador da formação, e onde me foi apresentada a 

equipa técnica da qual iria fazer parte, composta pelo Treinador Principal, Rui 

Vieira, Treinador Adjunto, Paulo Sousa, e o Treinador de Guarda-Redes, André 

Costa. Feitas as apresentações, o Coordenador apresentou os objetivos que 

tinha para a equipa, e os objetivos que tinha para o campeonato que estes 

iriam disputar, e pôs nos a par dos jogadores que iriamos ter dando nos 

algumas informações sobre os mesmos, referindo que este ano seria um ano 

onde acima de tudo iriamos ter um grande trabalho a nível mental com os 

atletas, uma vez que é uma idade em que muito coisa surge e acontece com os 

mesmos, desde aspetos escolares a sociais, e, claro, desportivos, pelo facto de 

terem poucas pessoas a assistir aos encontros e a seguirem de perto esta 

equipa (por darem prioridade as equipas dos campeonatos nacionais), por 

virem de um contexto de campeonato nacional e integrarem um campeonato 
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distrital de sub-17, ou seja, jogando com equipas com jogadores 1 ano mais 

velhos, e de contextos diferentes, onde está etapa da sua formação será de 

extrema importância e que essencialmente sirva como forma de perceber quem 

tem objetivos e quem esta empenhado em melhorar, encarando os treinos 

como um meio para crescer, e quem esta focado no ano a seguir querer 

pertencer a equipa de sub-17 do Paços de Ferreira e jogar o campeonato 

Nacional dessa categoria, ou simplesmente quem no fim da época vai acabar 

por ser dispensado. 

Relativamente à constituição do plantel este já estava orientado desde o final 

da época desportiva anterior, permitindo saber os jogadores com os quais 

poderíamos contar, sendo de referir que houve ainda espaço na primeira 

semana de treinos para observação de alguns jogadores exteriores ao plantel 

para possível recrutamento dos mesmos. Como o plantel já era grande e 

apenas havia vaga para o centro da defesa, dessa semana foram recrutados 2 

jogadores que assinaram e fizeram parte do plantel. Para além desses dois 

jogadores chegou um terceiro, sendo extremo de posição, numa face mais 

avançada da pré-época. De referir que de todos os jogadores que estiveram a 

experiência, todos eles foram recomendados pelo departamento de Scouting e 

validado pela Coordenação e Direção. O Coordenador referiu que a Equipa 

Técnica não iria ter contacto com os pais ou familiares dos atletas sendo que 

todos os problemas associados a estes seriam por ele resolvidos. 

Concluída a conversa com o Coordenador foi então que se realizou a reunião 

entre toda a equipa técnica, onde foram trocados os contactos, e onde também 

se estabeleceu a forma como se iria trabalhar, através de microciclo padrão, e 

onde foram explicadas e dadas tarefas para o treino, para cada elemento 

pertencente a equipa técnica, sendo que mais tarde foram também definidas 

tarefas relativamente ao dia de jogo e também tarefas que seriam realizadas 

em casa. Foi ainda referida a planificação da época e o seu Macrociclo (Figura 

11), juntamente com os jogos amigáveis de pré-época e também com os jogos 

do campeonato no qual estamos inseridos, fazendo uma ligeira referencia aos 

objetivos e a forma como os íamos definir.  
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Figura 11 – Macrociclo época desportiva 2018/2019. 

 

 
3.2. Mesociclos 

Neste ponto serão apresentados e analisados todos os seis mesociclos 

correspondentes à época em questão e fazendo análise de um morfociclo da 

época. 

3.2.1. Primeiro Mesociclo: “A Pré-Época” 

Este mesociclo (Figura 12), o primeiro do ano refere-se a toda a pré-época, 

sendo constituído por 5 microciclos, contabilizando um total de 18 treinos, o 

qual contou com seis jogos de treino contra equipas de diferentes associações 

e de diferentes competições, tanto com equipas sub-16 como de sub-17. 

Inicialmente foram programados com a devida antecedência, ainda antes da 

época desportiva começar, 5 jogos de treino, sendo que no decorrer da pré-

época foi realizado mais um após ter sido acordado entre equipas técnicas, 

contra a equipa de sub-17 do clube. Dos 5 jogos de treino, os 4 primeiros foram 

divididos em 3 partes de 30 minutos, com pausa a cada 15 minutos para beber 

agua, devido não só ao calor que se fez sentir, mas também à hora do dia em 

que os jogos foram realizados; sendo que o ultimo jogo de treino, por ser 

realizado com maior aproximação á competição, realizou-se em 2 partes de 40 

minutos cada. Nos jogos de treino, procuramos dar a todos os atletas a 
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oportunidade de jogar, dividindo o tempo de jogo de igual modo entre todos, à 

exceção do último. 

 
Figura 12 – Primeiro Mesociclo. 

 

Dessa forma, após a primeira semana de observação, a pré-época serviu para 

acima de tudo trabalhar o modelo de jogo do clube, com um ou outro ajuste, 

tendo um foco maior na organização defensiva, nomeadamente nos equilíbrios 

e coberturas defensivas, e nos comportamentos individuais e coletivos sem 

bola, sem nunca descorar os outros momentos de jogo. 

Destes 5 microciclos, o primeiro refere-se à primeira semana de treinos, 

constituído por 4 treinos. Nesta semana houve um conjunto de 10 atletas a 

fazer testes para poderem fazer parte da equipa de sub-16 do FCPF. Assim 

sendo e como o conhecimento sobre a equipa e jogadores era pouco, e com 10 

atletas a experiencia este microciclo focou-se sobretudo em percebemos que 

jogadores tínhamos ao nosso dispor e quais as suas valências e qualidades, 

com um claro objetivo de os observar. 

Dessa forma, procurou-se durante a semana de treino, ter um fio condutor em 

cada unidade de treino, iniciando cada um com um período de cerca de 10’/15’ 

Dia/Mês

1 Q

2 Q

3 S

4 S

5 D

6 S

7 T

8 Q

9 Q

10 S

11 S

12 D

13 S

14 T

15 Q

16 Q

17 S

18 S

19 D

20 S

21 T

22 Q

23 Q

24 S

25 S

26 D

27 S

28 T

29 Q

30 Q

31 S

A GOST O SET EM B R O

S

D Jogo Treino

S 13

T

Q 14

Q 15

S JOGO SELEÇÂO

S

D Jogo Treino

S 16

T

Q 17

1 Q 18

S 19

2 S

3 D Jogo Treino

4 S

Jogo Treino T

Q

5 Q

S

Jogo Treino T

6 S

7 D

Primeiro Mesociclo

S

10 S

Q

9 Q

8 S

11 D

12
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para mobilização articular, o qual foi apoiado no programa FIFA 11+, de forma 

a prevenir qualquer tipo de lesão e também para preparar os atletas para o 

treino. De seguida procurava-se a realização de um exercício de ligação, quer 

analítico com bola, ou de passe ou de finalização, ou ate jogos reduzidos para 

depois acabarmos o treino em situação de jogo 10x10. Desta forma pudemos 

ver qualidades técnicas e físicas dos atletas, tal como situações técnico-táticas. 

Ao fim de 4 unidades de treino, foi falado aos jogadores que estavam a ser 

observados quem seria dispensado e quem ainda teria uma oportunidade no 

dia de jogo. Assim sendo, dos 10 jogadores, 4 foram levados a jogo (2 defesas 

centrais, 1 médio interior e 1 extremo) para que estes pudessem ser 

observados em contexto de jogo.  

Esta semana culminou com um jogo de treino contra a equipa de sub-16 do 

Famalicão, onde podemos observar de forma mais próxima ao contexto real, 

que é o jogo, como os jogadores iriam atuar.  

Deste jogo, que foi de clara observação, pudemos constatar que em termos de 

Organização Ofensiva, esta era uma equipa que gostava de sair a jogar pelo 

guarda-redes, não só através de pontapé de baliza, mas também por bola 

corrida; que gostava de ter a bola procurando passes curtos entre eles, 

fazendo-a circular à largura, de um corredor ao outro, para procurar espaços 

interiores atacando na melhor altura a baliza adversária, onde por vezes, à 

precipitação nos passes, errando-os; a combinação entre lateral e extremo 

estava bem trabalhada, criando situações de cruzamento; o médio ofensivo 

procura bem o jogo entre linhas, aproveitando o espaço que o adversário dá; 

os equilíbrios ofensivos são descurados, e a orientação dos apoios com bola 

em zonas centrais do campo condiciona a circulação, ‘denunciando’ ao 

adversário o que vai ser feito. Em termos de Organização Defensiva, alguma 

confusão em termos de indicadores de pressão, realizando-a precipitadamente, 

onde nem todos os jogadores estavam articulados no momento da pressão, 

notando-se que o ponta de lança se desgastava bastante a pressionar por não 

ter ninguém próximo de si; por vezes os equilíbrios e coberturas defensivas são 

mal realizados, a linha de 4 defesas tem de ser trabalhada, os dois extremos 

juntavam-se à linha média para equilibrar a equipa, onde os médios por vezes 
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deixavam algum espaço à entrada da área pois saiam à pressão na linha 

lateral deixando zonas centrais do campo vazias, quando são os extremos que 

tem de fazer as coberturas ao lateral, permitindo que os defesas centrais se 

encontrem dentro da área e os médios à entrada da mesma. Relativamente à 

Transição Defensiva, a reação a perda de bola era pouco agressiva, mas 

conseguiam rapidamente recuperar a posição. Em Transição Ofensiva, eram 

rápidos a explorar as costas do adversário muito pela velocidade dos extremos. 

O golo sofrido foi através de uma segunda bola à entrada da área, que sem 

oposição permitiu que o adversário rematasse e marcasse golo. 

Foi dessa forma, que a primeira semana de treinos serviu, para ver o que havia 

de bom e menos bom, algumas dinâmicas e comportamentos que pudessem 

existir e o que havia para corrigir, para no microciclo seguinte se treinar e se ir 

de encontro ao modelo e ideia de jogo pretendido. 

No final do jogo foi decidido pela equipa técnica em conjunto com o 

coordenador da formação, dos atletas que estavam à experiência quais os que 

permaneceriam no plantel e quais os que iriam embora. Dos 4 atletas, ficaram 

no plantel 2 defesas centrais. 

Após conversa entre a equipa técnica e coordenador de formação, 

consideramos que esta equipa por competir num campeonato de sub17 que a 

maior preocupação seria ter uma equipa bem organizada. Assim, foi decidido 

aprimorar a nossa Organização Defensiva, nomeadamente a forma como 

iriamos pressionar e equilibrar a equipa para impedir que o adversário 

conseguisse entrar no nosso bloco defensivo, percebendo o timing para o 

fazer, o que só seria possível se a equipa atua-se como ‘um todo’ e todos os 

setores tivessem articulados e coordenados. Por ser um campeonato distrital e 

por experiencia neste tipo de competição, sabíamos que os adversários, à 

partida, iriam explorar a profundidade na costas da nossa defesa, portanto era 

determinante treinar o controlo de profundidade e a orientação dos seus 

apoios. Depois, em Organização Ofensiva, valorizar a posse de bola e a 

criação de espaços, explorando o corredor central (prioridade) e lateral. 

Após a análise do primeiro microciclo de treinos, conclui-se que era 

determinante trabalhar a organização defensiva, nomeadamente a linha de 4 
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defesas (procurando que estes estivessem coordenados, sempre em linha e 

percebessem como deveriam realizar as coberturas), e a articulação dos 4 

defesas com os 2 médios de forma a perceberem quem deveria realizar a 

pressão e os equilíbrios defensivos, como por exemplo as coberturas. Por outro 

lado, procurou-se trabalhar a Organização Ofensiva, nomeadamente a 

articulação do setor médio com o setor avançado e o aproveitamento da 

largura do campo na ligação entre setores. Em termos de habilidades técnicas 

impusemos uma clara preocupação com o passe, a receção e com a 

orientação dos apoios nas diferentes zonas do campo. 

A segunda semana de treinos iniciou-se com uma conversa com os atletas 

relativamente àquilo que se observou no jogo e ao que era pretendido na pré-

época. Nesta conversa foi entregue uma ficha a cada atleta para que estes a 

preenchessem e devolvessem (anexo 1).  

No treino de segunda-feira, notei alguma desconcentração por parte dos 

atletas, que mostravam alguma dificuldade em perceber a dinâmica de passes 

e como os realizar acertadamente. Contudo, após algumas paragens e 

correções, o exercício foi entendido e realizado com sucesso e dinâmica.  

No treino de quarta-feira, antes de se passar aos exercícios fundamentais, foi 

realizada uma conversa com os atletas de forma a percebermos o 

entendimento deles e de os ajudar a entender como deveriam realizar os 

equilíbrios, tanto defensivos como ofensivos, como por exemplo as coberturas, 

defensivas e ofensivas; foi dado ênfase ao facto de os médios deverem 

procurar oferecer sempre linhas de passe diferentes, evitando posições 

paralelas; durante os exercícios fomos dando especial atenção à linha 

defensiva (linha de 4), sublinhando que um dos defesas centrais deveria 

assumir a liderança e coordenar toda a linha; foi dada especial atenção às 

coberturas e à orientação dos apoios.  

De realçar que nos treinos de segunda-feira e de quarta-feira o segundo 

exercício não foi realizado para que pudéssemos conceder mais tempo aos 

exercícios restantes e para podermos realçar certos aspetos que, de acordo 

com a equipa técnica, eram de especial relevância.  
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O treino de quinta-feira permitiu-nos verificar no primeiro exercício grande 

dinâmica, intensidade, comunicação e o envolvimento dos jogadores; no 

segundo exercício, verificaram-se alguns erros que foram sendo corrigidos, 

como por exemplo o facto da linha de 4 não estar bem definida, as coberturas, 

nomeadamente ao central, não estarem a ser bem realizadas, o que facilitava a 

entrada da bola pelo meio, o que não era pretendido; no último exercício foi 

realizado situação jogada de 10x10 e com os atletas que ficavam de fora, 

procurava-se trabalhar um exercício complementar de condução de bola e 

passe, ambos com diferentes séries, utilizando o pé não dominante e o pé 

dominante.  

O treino de sexta-feira começou com um exercício de finalização, iniciando com 

uma sequência de passes, no qual se denotou poucas finalizações, muitos 

remates falhados e remates não enquadrados. Deste modo, recorremos à 

utilização de feedback como forma de motivação extrínseca, de forma a que os 

jogadores finalizassem mais vezes. Estabelecemos uma competição entre 

GR’s e os jogadores de campo, em que quem perdesse a competição teria um 

‘castigo’. De seguida foram introduzidas 3 combinações de saída em GR+10x0, 

como alternativas para utilizar em jogo; os jogadores que ficaram de fora deste 

exercício realizaram um exercício de técnica de passe, receção e 

cabeceamento, utilizando tanto o pé dominante como o pé não dominante. 

Este microciclo foi finalizado com um jogo-treino, contra uma equipa de sub-17. 

Apesar de se tratar de uma equipa mais fraca foi importante ver como os 

jogadores encaravam o jogo, tendo-se verificado melhorias significativas em 

relação ao primeiro jogo. Em OD, conseguimos impedir que o adversário 

saísse a jogar em pontapé de baliza, tendo os jogadores demonstrado bastante 

atenção em relação a este aspeto, o que permitiu ganhar bolas aéreas no meio 

campo, setor em que fomos mais fortes, não permitindo que o adversário 

fizesse qualquer remate à baliza durante todo o jogo. Em Organização 

Ofensiva, a equipa conseguiu jogar confortavelmente no meio campo do 

adversário, com muito controlo e tempo de posse de bola, muita dinâmica de 

passes e exploração de situações de 1x1; chegámos muitas vezes a zonas de 

finalização, quer através de cruzamentos, quer através de combinações no 
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meio com boa articulação entre MO e PL. Contudo, nas zonas de finalização, 

faltou sempre o apoio de outros jogadores. Em TD, a equipa conseguiu reagir 

com muitos jogadores à perda da bola, recuperando-a rapidamente e 

impedindo que o adversário conseguisse explorar a profundidade nas costas 

da defesa. Dada a forma como o adversário se comportava, verificaram-se 

poucas TO pois o adversário defendia com um bloco baixo. Contudo, 

conseguimos boas arrancadas pelo corredor lateral. De realçar que dos 6 golos 

marcados, 4 foram conseguidos através de lances de bola parada. 

Chegado o terceiro microciclo da pré época, e após se refletir sobre a semana 

de treinos anterior e o jogo de treino, a equipa técnica decidiu que em termos 

de OD se deveria continuar a trabalhar a linha de 4 defesas juntamente com os 

2 médios, de forma a estes se articularem da melhor forma, interiorizando os 

equilíbrios e as coberturas, e também a 1ª fase de pressão quando em OD, 

quando a bola é reposta em jogo através de pontapé de baliza, ou mesmo 

quando a defesa adversária tem a bola em seu poder. Assim, como forma a 

aprimorar a fase de pressão, foi explicado aos atletas a forma como esta 

deveria ser feita; foi referido que o PL é quem orienta toda a equipa para se 

iniciar a pressão, e assim sendo, a partir do momento que o PL começa a 

pressão toda a equipa tem de ajustar os espaços e o local que deve ocupar, 

onde PL deve perceber quais os índices de pressão (receção de bola do 

central para a lateral, passe mal realizado que vai obrigar o defesa a dar mais 

toques na bola, e orientação dos apoios do defesa), onde este deveria realizar 

movimento circular “obrigando” o defesa central adversário a jogar a bola para 

a lateral, onde o EXT devia sair na pressão ao portador da bola, o LAT impedir 

que o EXT contrario recebesse bola, o MO fechar no médio defensivo, onde a 

articulação dos dois médios seria muito importante, em que o médio do lado da 

bola sairia na pressão ao MC e médio lado contrario equilibraria a equipa mais 

próximo a sua defesa numa linha diferente do seu companheiro, e por fim, o 

EXT do lado contrario fechar no meio. 

Por outro lado, relativamente à Organização Ofensiva decidiu-se trabalhar a 

primeira fase de construção, com clara preocupação para a ligação entre 

setores, nomeadamente a articulação entre os dois MC’s e o MO com o PL, e 
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zonas de finalização, procurando-se definir espaços e zonas de finalização. Foi 

importante introduzir aspetos relevantes nas transições defensivas como a 

rápida reação à perda de bola. No campo mais técnico do treino, procurou-se 

reforçar aspetos ao nível do passe, da receção e também da orientação dos 

apoios. 

Desta forma, a semana de treinos iniciou-se com uma breve conversa com os 

atletas, de forma a perceber o que eles tinham achado do jogo e quais as suas 

dificuldades, corrigindo um ou outro aspeto relevante.  

Posto isto, no treino de segunda-feira, procurou-se a recuperação ativa dos 

jogadores, com exercícios que não envolvessem muito esforço, tanto a nível 

físico como a nível psicológico, denotando-se apenas alguma confusão no 2º 

exercício no que diz respeito a dinâmica de passes e de movimentações.  

Quanto ao treino de quarta-feira, este iniciou-se com uma breve explicação 

daquilo que iriamos procurar que os atletas realizassem, explicando os aspetos 

relativos à 1ª fase de pressão e a 1ªfase de construção para depois ser 

realizado o exercício que iria obriga-los a por isso em prática; no primeiro 

exercício, no (A), houve alguma dificuldade em definir o momento certo de 

pressão e o timing de pressão, ou seja, a articulação de todos os jogadores ao 

mesmo tempo com a finalidade de recuperar a bola, e no (B), como uma das 

equipas estava com 5 jogadores, faltando o MO, houve dificuldade em 

perceber o porquê de ser o MC do lado contrário ao da bola quem fechava no 

MC da equipa adversária, prontamente explicado e referido que seria para 

evitar a criação de espaços para a equipa adversária puder jogar, sendo que o 

MC do lado da bola equilibraria; posto isto, juntou-se novamente os jogadores 

para perceber se havia alguma dúvida e caso houvesse para a esclarecer; no 

segundo exercício, os erros e a correção dos mesmos, passou sobretudo pela 

correção ao nível das coberturas defensivas em zona central; e no exercício 

final, com os jogadores que ficavam de fora do exercício principal foi realizado 

um exercício complementar ao nível da técnica.  

No treino de quinta-feira, no primeiro exercício procurou-se o aprimoramento da 

articulação MC/MC e MO/PL, tendo sido corrigidos aspetos de posição e 

movimentos de apoio e profundidade; enquanto que no segundo exercício 
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procuramos a rápida reação a perda de bola, sem nunca descurar as 

coberturas ao homem que esta na pressão, onde a equipa que estava com 

posse de bola deveria dar linhas de passe tanto interior como exteriormente; 

por fim, a par do exercício principal foi realizado um exercício complementar 

onde se procurava o apoio frontal e finalização.  

O treino de sexta-feira, iniciou-se com um exercício de finalização intenso e 

com constantes trocas, com bastantes remates e finalizações, sendo o único 

revés o facto de a bola ter saído sempre do mesmo sítio; de seguida foram 

realizadas as 3 combinações de saída, onde se reforçou as zonas de 

finalização e se apelou à concentração e empenho nas combinações e em 

especial na finalização, pelo facto de estes não terem oposição; o treino 

acabou realizando-se a par do exercício principal um exercício complementar 

de finalização com os jogadores que ficavam de fora, onde por falta de GR se 

colocou alvos na baliza que valiam pontos, procurando que cada jogador 

competisse com todos os outros, dando ‘castigo’ a quem pontuava menos, 

obrigando a que os jogadores se entregassem ao máximo ao exercício.  

O microciclo finalizou com um jogo de treino com a equipa de sub-17 do 

Cesarense, que já ia com uma pré-época bem longa, sendo este o seu último 

jogo de treino. Foi dessa forma, importante perceber até que ponto os nossos 

atletas já estavam preparados neste ponto da pré-época. 

Desta forma, em OO, a primeira fase de construção não estava a ser bem 

realizada por vários aspetos, nomeadamente a orientação dos apoios do 

defesas centrais, que estavam a orientar-se para a lateral, impedindo que 

médios pudessem receber a bola, sendo que a ligação entre setor defensivo e 

setor médio não estava a resultar pois os 2 MI e o MO recuavam muito para 

pedir bola, encontrando-se muitas vezes em linha, o que impedia a progressão, 

notando-se a falta de mobilidade no setor médio; como o MO estava a recuar 

muito para pedir bola, a articulação entre MO e PL pouco existiu; os equilíbrios 

ofensivos realizados pelos dois interiores também foram mal efetuados. 

Inicialmente a equipa não percebeu a forma como o adversário estava a jogar e 

a criar espaços, sendo que após a primeira parte e algumas correções a equipa 

conseguiu ter mais posse de bola e evitar que o adversário conseguisse criar 
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tanto espaço. Em termos de Organização Defensiva, houve uma clara melhoria 

em relação aos jogos anteriores, sendo que as coberturas e os equilíbrios 

defensivos foram realizados na maior parte das vezes corretamente; a pressão 

foi bem realizada, impedindo que o adversário conseguisse sair a jogar. Em 

Transição Ofensiva foi de notar bons arranques pelas laterias, com saídas em 

velocidade pelos nossos extremos que acabaram ou em cruzamentos ou em 

situações de finalização. O golo sofrido surge de uma distração e de um 

equilíbrio defensivo mal realizado, deixando espaço à entrada da área que o 

adversário aproveitou para marcar golo, o que serviu para alertar os atletas que 

um momento de distração pode decidir um jogo. Foi interessante ver a 

quantidade de oportunidades para finalização que a equipa teve, mas que por 

má tomada de decisão, quer nos cruzamentos quer na finalização, fez com que 

se falhassem bastantes golos, e aliada a esta situação, as zonas de finalização 

continuaram a ser mal ocupadas ou os jogadores tardarem a aparecer. 

O quarto microciclo da pré época foi atípico pois dos 4 treinos semanais, o 

treino de sexta-feira não se realizou porque o campo foi reservado pela 

federação portuguesa de futebol para um jogo da seleção de sub-21 a contar 

para o apuramento para o Europeu do escalão, e o treino de quarta-feira foi de 

jogo treino contra a equipa de sub-17 do clube. A preocupação neste microciclo 

passou por em OD, introduzir o controlo da profundidade pela linha de 4 

defesas e pela ligação entre setores quando em posse de bola, de forma a 

perceber o espaço que cada um deve ocupar. Por outro lado, procurou-se 

trabalhar a TO, de forma a conseguir sair da zona de recuperação 

rapidamente. 

Dessa forma, o treino de segunda-feira iniciou-se com uma conversa com os 

jogadores acerca do jogo, de forma a entender as dificuldades que estes 

sentiram e pontos que a equipa técnica achou interessante destacar e corrigir. 

Este treino foi de recuperação ativa, aproveitado para recuperar os jogadores 

do jogo de domingo, realizando um exercício de passe com combinações e 

movimentações; e para treinar de forma analítica a linha defensiva, para que 

estes entendessem o controlo de profundidade, a orientação dos apoios e 

quais os indicadores de profundidade.  
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Relativamente ao jogo de treino de quarta-feira, ambas as equipas técnicas 

concordaram em realizar dois jogos ao mesmo tempo, aproveitando o campo 

sintético e o campo relvado pertencentes ao campo de treinos do FCPF. Dessa 

forma, foram notórias as dificuldades sentidas em OD pelos jogadores em 

pressionar a saída de bola, precipitando-se em muitas das vezes, descurando 

os equilíbrios defensivos, permitindo que o adversário entrasse por zonas 

interiores do campo com alguma facilidade; por outro lado, em OO dificuldade 

em realizar 3 passes seguidos, medo em ter a posse de bola, perdendo-a 

rapidamente, a orientação dos apoios por parte dos defesas centrais permitia 

que o adversário facilmente nos levasse para a lateral e nos obrigasse a 

procurar bola longa em profundidade ou mesmo que a perdêssemos; em TO foi 

onde a equipa conseguiu ter as suas oportunidades de golo, com duas boas 

arrancadas pela esquerda; e em TD como o campo era mais pequeno do que o 

habitual, a equipa conseguiu rapidamente reagir a perda de bola e se 

organizar. 

O treino de quinta-feira, serviu sobretudo para conversar com os atletas sobre 

o jogo com a equipa de sub-17, dando orientações sobre o posicionamento na 

fase ofensiva e defensiva, esclarecendo todas as dúvidas existentes, 

recorrendo a explicação verbal e demonstrativa através do quadro magnético. 

Seguidamente as explicações, o treino serviu para por em pratica o que foi 

falado, tendo-se criado um exercício para que estes percebessem como 

deveriam posicionar-se no campo e com que intuito. 

O quarto microciclo terminou com o jogo com a equipa de sub-16 do AC 

Santarém, que na época desportiva anterior, como equipa de sub-15 disputou a 

fase final do escalão, sendo dessa forma um excelente adversário com o qual 

disputaríamos um bom jogo. 

E assim foi, a equipa entrou muito bem no jogo, e em OO, nomeadamente na 

primeira fase de construção estava a conseguir desorganizar o adversário e a 

conseguir encontrar espaços interiormente, onde o MO se encontrava muitas 

vezes entre linhas, criando linhas de passe para conseguir atacar a baliza a 

adversária. Após os primeiros minutos e uma boa leitura do jogo por parte dos 

jogadores, estes perceberem que o corredor direito era o ponto fraco da 
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equipa, tendo explorado por várias ocasiões a profundidade nas costas do 

lateral, aproveitando a velocidade do extremo. Dessa forma, e através de 

exploração dos corredores laterias, surgiu muito espaço à entrada da área, que 

foi aproveitado e de onde surgiram os dois golos. Em Organização Defensiva a 

equipa teve paciência e esperou pela melhorar altura para pressionar, 

conseguindo dessa forma impedir que o adversário conseguisse sair a jogar 

facilmente, impedindo que chegassem muitas vezes à baliza. Dessa forma 

percebemos que foi vantajosa a explicação realizada no último treino, pois os 

jogadores estavam a conseguir por isso em prática. Foi melhorada a questão 

que nos tinha acompanhado nos primeiros jogos, privilegiando em defender 

zonas interiores, impedindo que o adversário conseguisse ter espaço para 

rematar à entrada da área. Em Transição Defensiva a equipa conseguiu estar 

mais próxima e compacta e dessa forma ter uma boa reação à perda, 

permitindo organizar-se defensivamente. Em Transição Ofensiva, a exploração 

da profundidade nas costas da defesa adversária, nomeadamente pelos 

corredores laterias foi feita com sucesso, permitindo sempre criar 

oportunidades de golo. Com o decorrer do jogo e com o cansaço a verificar-se, 

as oportunidades começaram a surgir para o adversário, através de muitos 

espaços concedidos, onde na reta final do jogo, após dois cruzamentos e uma 

má abordagem aos mesmos, a equipa adversária conseguiu fazer dois golos. 

O jogo terminava empatado.     

O quinto microciclo, e por consequente, o ultimo pertencente à pré-época, 

serviu para reforçar e melhorar aspetos relativos à OD, focando as unidades de 

treino nos princípios de pressão, cobertura e equilíbrios defensivos, assim 

como a reação à perda de bola. No que diz respeito ao processo ofensivo, o 

foco foi a ligação entre setores e a ligação ao PL, com especial atenção 

também à finalização. 

Assim, a semana de treinos iniciou-se com uma conversa com os atletas 

referente aos jogos da semana anterior, tanto o de quarta-feira e o de domingo, 

fazendo referencia aos pontos comuns quer do lado negativo quer do lado 

positivo. Em todas as conversas, foi sempre perguntado aos atletas as suas 
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opiniões sobre o jogo e sobre aquilo que estes acharam que correu bem e 

menos bem. 

Foi então que no treino de segunda-feira procurámos recuperar ativamente os 

jogadores, alterando ligeiramente o plano de treino, onde inicialmente estes 

cumpriram o castigo pelos objetivos não cumpridos no jogo, e o habitual 

aquecimento; posto isto, realizou-se um exercício de técnica, com a vertente 

lúdica para que estes se preparassem para o exercício seguinte e de certa 

forma competissem uns com os outros, e apesar de ser lúdico houve grupos 

que sentiram dificuldade em realizarem o que foi pedido; o treino acabou com 

um 8x8 com 9 jokers, mas dividido em setores para que estes tivessem 

preocupação relativamente aos equilíbrios defensivos, onde foi sentida clara 

dificuldade em estes conseguirem estar bem equilibrados, havendo sempre 

jogadores em posições adiantadas denotando-se poucos remates à baliza o 

que se traduziu em muito pouca finalização. 

No treino de quarta-feira através de “meiinhos” foram introduzidos os princípios 

da pressão, cobertura e equilíbrios, onde os atletas compreenderam que a 

defender deveriam ser criado um losango, com 1 jogador a pressionar, 2 na 

cobertura e 1 a equilibrar, dificultando o adversário em criar linhas de passe e 

conseguir manter a posse de bola, tendo sido realizado com sucesso pois 

houve bastantes recuperações para os períodos que foram jogados; e por fim, 

em jogo 10x10 procurou-se por isso em prática, adicionando na transição 

defensiva a reação rápida a perda de bola e à saída de pressão, tendo sido 

realizado um exercício complementar para quem estava de fora, promovendo 

situações de 1x1. 

Quanto ao treino de quinta-feira, através de jogos reduzidos procurou-se a 

superioridade numérica para que os jogadores dessem linhas de passe, com 

constante trocas e movimentações, realizando coberturas ofensivas, 

privilegiando-se o jogo interior, procurando a ligação entre setores; de seguida, 

realizou-se 10x10 com preocupação para a ligação entre setores e para os 

equilíbrios defensivos, nomeadamente o ajuste dos laterais em função um do 

outro, dos extremos e do setor médio. 
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No treino de sexta-feira, foram realizados dois exercícios de finalização, um 

deles com cruzamentos e perceção de timing de ataque à bola, onde se notou 

alguma dificuldade pois os passes eram realizados sem intensidade e o timing 

fora do tempo, algo que com o passar do exercício foram percebendo e 

melhorando nesses aspetos; no outro exercício, realizado em simultâneo 

procurou-se receções orientadas e finalizações de fora da área; de seguida, 

realizou se as combinações de saída, de forma a estes perceberem 

alternativas para desbloquear o jogo do adversário, abrindo espaços para 

conseguir chegar a baliza adversária, retificando o espaço que devem ocupar 

aquando da sua movimentação; o último exercício, foi o jogo holandês, 

procurando após a recuperação da bola, a ligação ao PL para puderem 

transitar para o MO. 

O último microciclo foi finalizado com um jogo treino com a equipa de sub 17 do 

Coimbrões que competia na mesma divisão, mas na série 1. Posto fim a pré-

época e após as unidades de treino e os jogos de treino, começamos a 

entender quais os jogadores que estavam mais preparados para o primeiro 

jogo do campeonato, e, dessa forma, prontos para fazer parte do onze inicial. 

Por ser o último jogo antes do início da competição, a equipa técnica em 

conjunto com o coordenador de formação decidiu que deveria haver 

convocatória, para puder dar mais tempo de jogo aos atletas que mais se 

evidenciaram, para assim estarem bem entrosados e começarem a estabelecer 

certas dinâmicas e comportamentos. Dessa forma, convocou-se 21 jogadores, 

entre eles 2 GR. 

Relativamente ao jogo, um adversário mais agressivo e com um claro objetivo 

no jogo. Assim, em Organização Ofensiva, o adversário forçou que jogássemos 

no central do lado esquerdo, para assim iniciarem a pressão com um bloco 

alto, impedindo que mantivéssemos a bola, onde os jogadores tiveram de 

procurar onde havia espaço e perceber como dava para jogar, procurando 

dessa forma a profundidade nas costas da defesa ou mesmo os apoios frontais 

do PL para depois a explorar. Em Organização Defensiva, houve preocupação 

por parte de todos os jogadores, em fecharem os espaços interiores, preferindo 

que o adversário jogasse pela lateral para depois recuperar a bola; estando a 
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equipa bem equilibrada e cada jogador preocupado em ajudar o colega; 

faltando em certos momentos do jogo um pouco mais de agressividade na 

disputa de bola. Em Transição Defensiva, a reação a perda foi boa, tendo 

sempre jogadores que impedissem o adversário de sair rapidamente para o 

ataque. Em Transição Ofensiva, o adversário impediu que as conseguíssemos 

fazer, realizando sempre faltas ou aliviando a bola para lançamento. O jogo 

acabou por ficar 2-1 com vitória do Coimbrões. 

Desta forma, ficou concluído o primeiro mesociclo da época desportiva, o qual 

contou com 5 microciclos, 18 unidades de treino e 6 jogos de treino. A pré-

época foi utilizada para preparar os atletas ao nível técnico-tático para a 

competição, incidindo nos momentos de jogo, nomeadamente na Organização 

Defensiva, mas por outro lado, prepará-los fisicamente para o resto da época. 

Assim, toda a equipa técnica esperava um bom campeonato onde pudéssemos 

cumprir os objetivos propostos. 

 

3.2.2. Segundo Mesociclo: “Inicio da Competição” 

O segundo mesociclo da época desportiva (Figura 13) englobou as primeiras 

sete jornadas da 1ª Divisão Distrital da A.F. Porto, série 2, que iniciou no dia 23 

de Setembro num jogo contra a equipa do Nogueirense, e teve o seu término a 

3 de Novembro, sendo o último jogo contra a equipa do Penafiel. De referir que 

nos 7 jogos, se contabilizou um total de 3 vitórias e 4 derrotas, com o mesmo 

número de golos marcados e sofridos. Assim, podemos constatar que estava a 

ser um campeonato muito competitivo, e onde era necessário fazer mais do 

que as outras equipas, procurando um crescimento, tanto técnico-tático, como 

físico e psicológico, que permitisse acabar o campeonato com os objetivos 

atingidos.  

Destes primeiros sete jogos, de referir que 5 deles foram com equipas com 

aspirações à subida ao campeonato nacional, e como tal, adversários diretos 

na luta pelos mesmos objetivos. 

Antes de se iniciar o campeonato e aproveitando o treino de segunda-feira, foi 

apresentado pela equipa técnica, em conjunto com o coordenador de formação 

quais seriam os objetivos para esta época desportiva, para que os atletas se 
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preparassem para o que tinham de enfrentar e para estarem familiarizados com 

o que toda a estrutura esperava deles.  

 

 
Figura 13 – Segundo Mesociclo. 

 

Em todo o campeonato, a equipa técnica procurou sempre observar os 

adversários com o qual iríamos jogar para dessa forma, podermos preparar da 

melhor forma os nossos atletas para o jogo. Assim, procurámos que as 

unidades de treino recaíssem sobre o nosso modelo de jogo e aspetos que 

sentíamos que jogo após jogo era necessário melhorar, onde poucas vezes 

tentámos replicar no treino a forma como as outras equipas jogavam, fazendo-

o, por vezes, como forma de prepará-los para situações idênticas as que iriam 

surgir no dia de jogo. As informações que tínhamos dos adversários eram 

comunicadas e passadas durante a semana de treinos, dando um maior enfase 

no dia do jogo, para que os atletas soubessem a forma como a outra equipa se 

iria comportar, apontando ou corrigindo de forma demonstrativa, através do 
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quadro magnético, ou verbal, os aspetos que achávamos onde a equipa iria ter 

dificuldades, alertando-os e chamando-os à máxima concentração para o jogo.  

Dessa forma, o primeiro jogo do campeonato foi contra o Nogueirense, equipa 

coletivamente muito boa, com algumas individualidades que faziam a diferença. 

Assim sendo, queríamos entrar no campeonato da melhor forma, mas tal não 

aconteceu. Encontramos uma equipa que jogava num sistema de 3x5x2, algo 

que já estávamos a espera, e dessa forma sabíamos que interiormente o 

campo ia estar muito povoado. A equipa adversária entrou melhor que nós em 

jogo, com mais posse de bola, contudo fomos ajustando e acabou por ser uma 

primeira parte dividida a meio campo, mas com algum ascendente do 

Nogueirense, devido a sua grande mobilidade interiormente, tendo sempre 

homens entre linhas, e com lateral e avançado a caírem no corredor para criar 

superioridade, e criar situações de perigo, o que após alguns erros da nossa 

parte, muito por conta dos equilíbrios defensivos mal efetuados pelos nossos 

extremos, nomeadamente o esquerdo, foi por onde surgiram os lances mais 

perigosos e por má abordagem aos cruzamentos pelo nosso lateral direito, 

permitimos que estes fizessem o golo aos 30 minutos, pois era uma equipa que 

colocava sempre mais de 3 ou 4 homens dentro da área para finalização. Na 

primeira parte, apenas tivemos duas oportunidades de golo, após 

aproveitamento da profundidade nas costas da defesa adversária. 

Com o intervalo, a equipa técnica debateu sobre o jogo e entendeu que havia 

certos aspetos que deveriam ser melhorados e que deveriam ser aproveitados 

os espaços que estavam a ser concedidos no corredor lateral, onde facilmente 

se criavam situações de superioridade em 2x1 ofensivo. Assim, achamos por 

bem substituir o extremo esquerdo por um lateral esquerdo para 

defensivamente fecharmos melhor o corredor, e ofensivamente termos 

jogadores que estão entrosados e que são muito fortes no cruzamento. 

Assim sendo, a equipa entrou para a segunda parte determinada em inverter o 

resultado e desde cedo mudou completamente o jogo. Tivemos a maior parte 

da posse de bola da segunda parte, impedindo que o adversário saísse do seu 

meio campo defensivo, com excelentes combinações nos corredores laterias e 

muito dinâmica do setor médio. Fomos realizando substituições com o decorrer 
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do jogo, para assim conseguirmos marcar e inverter o marcador, contudo, ou 

por más finalizações ou por não estarmos a conseguir dar chegada com 

jogadores suficiente a zonas de finalização após cruzamento, chegando muitas 

vezes atrasados, e com o passar do tempo, o adversário foi fechando linhas e 

as oportunidades foram se reduzindo com o jogo a acabar e sem que a equipa 

conseguisse alterar o resultado. 

De referir que apesar do mau resultado, gostamos de ver a entrega que os 

jogadores tiveram e a forma como estes tentaram dar a volta ao jogo, 

principalmente na segunda parte. Gostamos de ver que estes se adaptaram 

bem e conseguiram encontrar alternativas para conseguir encontrar espaços e 

dessa forma, finalizar.  

De certa forma, este jogo serviu para ver o nível competitivo existente nesta 

competição e para mostrar aos jogadores que não basta jogar bem uma parte, 

mas que estes devem entrar no jogo concentrados e querer mais do que o 

adversário, procurando ganhar todos os duelos, com entreajuda de toda a 

equipa.   

Após uma entrada no campeonato que não a desejada, nas três jornadas 

seguintes conseguimos replicar o que já tinha acontecido na segunda parte do 

primeiro jogo e ser superior aos adversários, conseguindo 3 vitórias nos 3 jogos 

contra Folgosa da Maia, Desportivo das Aves e Aliados de Lordelo. No primeiro 

jogo, a equipa teve durante a maior parte do tempo a posse de bola, onde o 

adversário defendeu com um bloco muito baixo, o que permitiu que 

jogássemos no meio campo defensivo deles, com boa articulação entre todos, 

principalmente entre MO e PL, sendo que os 2 MI ficaram mais fixos nas 

posições. Contudo, nem todas as situações foram boas, uma vez que, houve 

muita precipitação com bola, não soubemos atrair o adversário para um lado, 

para explorar o lado livre, insistimos muitas vezes do mesmo lado, não 

conseguimos ter as zonas de finalização sempre ocupadas, faltando sempre 

um jogador (no caso, o MO ou o EXT do lado contrário), sendo que os 

equilíbrios defensivos foram descurados, estando toda a equipa projetada 

ofensivamente, deixando os defesas centrais em situações de igualdade 

numérica, o que poderia ter sido bastante perigoso. Por outro lado, houve muita 
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vontade de marcar golos e de rematar a baliza. Ao revés disso, o único remate 

que a equipa adversária fez em todo o jogo, e em situação de livre direto, 

apontou golo. A ilação que tiramos deste jogo é que temos de ter um 

compromisso maior, uma vez que se fosse outro adversário, podíamos ter tido 

mais dificuldades, nomeadamente com os espaços que concedemos. 

O jogo seguinte, com o Desportivo das Aves, sabíamos que seria um jogo 

muito duro, nomeadamente por ser uma equipa que teria objetivos idênticos ou 

iguais aos nossos, e que o campo sendo mais pequeno iria dificultar certas 

dinâmicas, estando as linhas mais juntas e havendo menos espaço para jogar. 

Dessa forma, procuramos jogar com um PL mais possante que pudesse 

segurar mais o jogo para depois servir os colegas de equipa. Numa primeira 

parte dividida, o intervalo chegou na melhor altura para corrigir certos aspetos e 

dar soluções que os atletas não estavam a encontrar. Procurou-se ter os dois 

interiores mais articulados, e mais juntos, pedindo aos nossos centrais para 

penetrarem em condução provocando o adversário e depois ligar ou pelo MO e 

PL ou procurando o espaço que existia no EXT do lado contrário. Com o 

passar do jogo a equipa foi aumentando os índices de agressividade em 

relação à perda de bola, onde já a meio da segunda parte, através de uma boa 

reação à perda de bola e após uma boa transição ofensiva, conseguimos 

marcar o golo que nos permitiu vencer o jogo. Após o golo, o jogo ficou mais 

partido, onde tivemos mais oportunidades de golo, tendo pecado apenas na 

finalização, também fruto de dois remates aos ferros da baliza.  

O jogo com o Aliados de Lordelo, à partida seria mais acessível, contudo 

acabou por se tornar um jogo extremamente difícil por uma clara falta de 

atitude e de vontade da equipa. Para este jogo e tendo vindo a ser treinado 

durante a semana a equipa técnica optou por jogar com um sistema diferente, 

invertendo o triângulo do meio campo, jogando com um 6 (trinco) e com dois 

médios interiores à sua frente. Dessa forma, procurávamos dar mais liberdade 

ao setor médio e assim, ter mais homens próximos de zonas de finalização e 

que apoiassem mais os EXT’s e o PL. No jogo, encontramos uma equipa a 

defender num bloco muito baixo, com o avançado adversário a fechar o nosso 

trinco e o resto da equipa atrás dele, que procurava jogar nas transições 
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ofensivas explorando a profundidade nas costas da defesa. Na primeira parte, 

a equipa soube ter paciência com bola, contudo, não bastava circular a bola na 

linha defensiva, mas sim desbloquear o adversário para encontrar espaços. 

Inicialmente não estava a acontecer, mas através de combinações nas linhas 

laterais estávamos a conseguir entrar em zonas de finalização e foi dessa 

forma que marcamos o golo e fomos para o intervalo a ganhar. Ao intervalo foi 

reforçado aquilo que no final da primeira parte já estava a acontecer, dando a 

entender à equipa que quando os conseguíamos atrair do lado da bola, havia 

espaços entre linhas para ligar com o PL, tendo corrigido o posicionamento dos 

dois interiores, visto que estes deveriam jogar mais subidos no campo e mais 

próximos do PL, visto que na 1ª fase de construção não estavam a ser 

necessários. Na segunda parte, com a equipa mais balançada para o ataque 

em busca do segundo golo, existiram alguns passes mal efetuados, que foram 

aproveitados pelo adversário e que permitiram situações de 1x0 com o nosso 

GR, sendo numa dessas situações que o adversário conseguiu fazer o empate. 

Estas situações aconteceram porque defensivamente a equipa estava mal 

equilibrada criando situações de igualdade numérica. Após o golo sofrido e 

algumas alterações efetuadas a reação da equipa ao golo foi muito boa, tendo 

em 15 minutos feito mais que no resto do jogo. Fomos uma equipa mais 

dinâmica e com mais vontade de alterar o rumo dos acontecimentos, tendo 

numa situação de bola parada marcado o golo da vitória.  

Do jogo, a equipa técnica percebeu que faltavam dinâmicas a jogar com o meio 

campo invertido (trinco mais dois interiores), o que era normal devido ao pouco 

tempo de treino nesta situação, algo que decidimos incluir no microciclo 

seguinte. Por outro lado, serviu de alerta para que mostrássemos aos 

jogadores que se não tivermos o mesmo compromisso e empenho que nos 

outros jogos, iriamos ter muitas dificuldades em vencer este tipo de jogos e em 

cumprir os objetivos propostos. 

Assim, estes três jogos permitiram inverter o triângulo do meio campo, para 

procurar uma boa adaptação ao mesmo, e para gerir a equipa, optando por 

convocar um ou outro atleta que não tivesse tempo de jogo, para o colocar a 

jogar, dando-lhes oportunidade. Por outro lado, apesar das vitórias, a equipa 
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técnica ficou com a sensação de que se os adversários fossem melhores e 

mais competentes, as dificuldades teriam sido maiores, e que pormenores 

como foram o caso dos equilíbrios defensivos e o facto de falhar muitas 

ocasiões de finalização poderiam ter tido outro significado. 

Os restantes 3 jogos foram o ponto mais negativo até ao momento. Apesar de 

sabermos que seriam candidatos aos primeiros lugares e com objetivos de 

subida de divisão, procuramos manter a identidade da equipa e jogar o que 

sabíamos. Contudo, acabamos por somar 3 derrotas. 

O jogo com o Amarante sabíamos que seria muito agressivo, jogado num 

campo pequeno e com uma equipa fisicamente muito forte. Dessa forma, era 

importante ganhar o máximo de duelos no meio campo, sendo rápidos na 

reação a perda, agressivos e termos sempre mais homens perto do portador da 

bola, e foi assim mesmo que aconteceu na primeira parte, ganhando a maior 

parte dos duelos. Num campo mais pequeno e com a equipa adversária a não 

nos deixar sair a jogar, tínhamos de procurar alternativas e onde haveria 

espaço, para assim chegarmos ao nosso meio campo ofensivo e conseguir 

finalizar. Uma primeira parte muito dividida, onde através de iniciativas 

individuais e boas combinações entre LAT e EXT permitiu que conseguíssemos 

chegar a baliza por duas ocasiões, tendo o GR impedido que a bola entrasse. 

Numa dessas oportunidades, e com a equipa envolvida no ataque e mal 

equilibrada defensivamente, o adversário em transição ofensiva conseguiu 

estar muito perto do golo, tendo a bola sido cortada em cima da linha. Assim, 

ao intervalo registava-se um grande equilíbrio entre as equipas, com duas 

ocasiões de golo para cada uma.    

Ao intervalo, procuramos mostrar a equipa onde havia espaço e a forma como 

o adversário nos condicionava, tendo que tirar partido da sua ‘lacuna’, tendo 

sempre o trinco sozinho, devendo este aproveitar para variar o centro de jogo 

para o lado contrário que estava livre. 

E assim foi, na segunda parte aproveitando o espaço tivemos uma clara 

oportunidade de golo com o nosso PL a isolar-se e frente a frente com o GR, 

falhou. A partir daí, o Amarante subiu no jogo, ganhou mais duelos no meio 

campo, explorou a profundidade da nossa defesa, e em 5 minutos, após dois 
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lances infelizes, conseguiram marcar 2 golos. Depois dos golos, somou-se uma 

série de erros, que permitiram o adversário dominar o jogo e marcar mais um 

golo. A má reação aos golos sofridos, aliadas à falta de criatividade e tomada 

de decisão no último terço e as poucas oportunidades de golo, fez com que 

não conseguíssemos levar outro resultado do jogo. 

O jogo seguinte, contra o Gondomar, apesar de ser realizado em casa, foi 

jogado no campo do Rebordosa. Dessa forma, partíamos sem grande 

conhecimento do campo, da mesma forma que o adversário. Aliado a este 

fator, o campo foi aberto apenas com 30 minutos de antecedência para o jogo, 

impedindo que o aquecimento fosse realizado como desejávamos, tendo 

apenas 10 minutos para tal. Percebemos que os atletas estavam 

desconcentrados com toda a confusão, tentando assim, apelar ao seu foco no 

objetivo para o jogo e à máxima concentração.  

Encontramos uma equipa com objetivo claro de subida de divisão e que ate 

então só contava com vitórias, 5 no total. A entrada no jogo, foi algo que 

atribulada, sem muita bola, com o adversário mais pressionante e ofensivo. 

Desde cedo o adversário foi uma equipa com muita mobilidade, com muitas 

trocas entre todos os jogadores onde o meio campo estava constantemente em 

troca, tal como os laterais e extremos, o que criou enorme confusão na equipa 

e fez com que abríssemos espaço, o que fez com que o adversário 

aproveitasse e criasse perigo. O Gondomar impediu que saíssemos a jogar, 

fechando as linhas de passe, onde por má orientação dos apoios, por parte dos 

defesas centrais, indicava a altura em que estes pressionavam e nos 

obrigavam, ou a perder bola, ou a procurar a profundidade. A equipa demorou 

a perceber a forma como eles pressionavam e a forma como estes jogavam, e 

por onde conseguiríamos jogar. 

Ao intervalo a equipa técnica tentou corrigir vários aspetos como a articulação 

da pressão, que percebemos estar a ser a maior dor de cabeça para a equipa, 

reforçando que dava para jogar em zonas interiores, mas que os médios 

interiores estavam muito estáticos e pouco móveis e que era preciso que estes 

estivessem articulados, de forma a procurarem espaço entre linhas, fazendo 

ligação com os extremos e os avançados. 
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Contudo, a entrada na segunda parte foi algo apática e permitimos que o 

adversário marcasse golo nos primeiros 5 minutos. Depois disso, a equipa 

sentiu o golo e reagiu. Procurou ligar o jogo pelo meio, onde falhou muitos 

passes, a circulação nos jogadores defensivos foi lenta e sem intensidade, até 

que após algumas alterações na equipa, apostando em jogadores mais rápidos 

nas linhas e que procurassem o 1x1, surge a primeira oportunidade de golo. 

Posto isto, a equipa subiu de rendimento e procurou ir atrás do resultado. No 

entanto, uma grande oportunidade de golo, tirada em cima da linha de baliza foi 

o melhor que a equipa conseguiu fazer. Com o jogo muito partido, e com 

descuidos ao nível dos equilíbrios, no último minuto e jogada do jogo, o 

adversário aproveitou os espaços concedidos e em transição, fez o 2-0. 

Posto isto, em dois jogos, o momento chave da partida foi a má entrada da 

equipa na segunda parte, que fez com que sofrêssemos golo e que depois 

tivéssemos de reagir. Tanto num como no outro jogo, a reação ao golo sofrido 

não foi a melhor, demorando muito tempo até voltarmos a entrar no jogo. 

O último jogo deste mesociclo, foi contra o Penafiel. Uma equipa que na época 

desportiva transata disputou o campeonato nacional desta categoria, mas que 

acabou por descer de divisão e que tinha como objetivo a subida de divisão. 

Assim, após duas derrotas seguidas o objetivo da equipa passava por dar a 

volta e voltar a ganhar. Com 3 jogadores lesionados, 2 deles defesas centrais e 

1 médio centro, tivemos de fazer algumas alterações. Para além destas 

alterações, a equipa técnica optou por fazer subir no terreno o lateral direito, 

também com características muito ofensivas, e colocar outro lateral direito. 

Deste modo, partíamos para este jogo, com 3 alterações, sendo que apenas 

uma foi por opção estratégico-tática. 

Desta forma, encontramos uma equipa que gostava de construir a 3, onde o 

seu trinco encaixava no meio dos centrais, permitindo que os seus laterias se 

envolvessem em zonas mais subidas do terreno e que procurassem 

cruzamentos. Para além de ser uma equipa que procurava zonas laterias do 

campo, por vezes explorou a profundidade nas costas da defesa, algo que na 

primeira parte não teve resultado. Em transição ofensiva eram muito rápidos e 

objetivos, terminando sempre em situação de finalização. 
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Assim, com um início de jogo equilibrado, com ambas as equipas a querer ter 

bola e a procurar jogar curto e apoiado, o Penafiel conseguiu adiantar-se no 

marcador através de um pontapé de canto. A partir daí, a equipa acordou e 

começou a encostar o adversário ao seu meio campo defensivo e a tentar 

chegar mais vezes a zonas de finalização. Contudo, e apesar de 

apresentarmos mais posse de bola, não estávamos a conseguir criar situações 

de perigo, sendo que o adversário em transição ofensiva estava a criar nos 

muitos problemas, sendo que as melhores situações de golo lhes pertenceram. 

Ao intervalo foram feitas correções relativamente as coberturas defensivas em 

situação de cruzamento, pois o nosso central estava a sair de posição para 

cobrir o lateral e a deixar muito espaço ao primeiro poste onde a bola era 

colocada, sendo que quem o deveria fazer era o EXT ou trinco; de seguida, 

corrigiu-se a articulação da pressão, que não estava a ser feita da forma mais 

correta e eficaz, não havendo uma articulação entre toda a equipa, 

conseguindo o adversário ter linhas de passe e prosseguir com bola; a questão 

de os dois MI estarem a cair no mesmo lado, o que juntava muitos homens do 

lado da bola, impedindo que existissem linhas de passe do lado contrário para 

dessa forma estarmos bem equilibrados e conseguirmos jogar; estávamos a 

construir a três, apesar de a combinação não estar a ser bem feita, pois o 

nosso trinco não estava a encaixar bem entre os nossos centrais, onde os 

laterias nem sempre se conseguiam projetar como era esperado. 

Dessa forma, a equipa entrou na segunda parte com vontade de inverter a 

situação, contudo e devido a falta de criatividade no último terço, poucas foram 

as ocasiões de golo, permitindo ao adversário estar mais tranquilo no jogo e 

gerir a vantagem. É num cruzamento em forma de alívio que o GR e o central 

se atrapalham um ao outro e permitem que a bola entre na baliza fazendo o 

empate. Após o golo, e ao contrário do que era previsto, o adversário é quem 

cresce no jogo e começa a ter muitas oportunidades de golo. Como para a 

equipa técnica, o objetivo era ganhar o jogo, e com as alterações que fizemos 

ao jogo mostramos isso mesmo. Optamos por jogar com dois PL, sacrificando 

um homem no meio, jogando com dois MI que fizessem a ligação entre setor 

avançado e médio. Assim estávamos a ter mais bola, contudo o adversário 
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sempre que a recuperava procurava a velocidade nos avançados e de um 

momento para o outro, aproveitando os desequilíbrios defensivos concedidos 

pela equipa conseguiram fazer dois golos já nos últimos 7 minutos. No tempo 

de compensação, o máximo que a equipa conseguiu fazer foi reduzir o 

marcador para 3-2, resultado com que o jogo acabou. 

Posto isto, somávamos a terceira derrota consecutiva e era momento de refletir 

sobre o que estava a acontecer. Dessa forma, a equipa técnica chegou a 

conclusão de que o que faltou nos três jogos foi a falta de criatividade no último 

terço, e a falta de homens em zonas de finalização, o que condicionou a 

criação de oportunidades de golo e consequentemente impediu que 

marcássemos, ficando mais longe desse objetivo. Assim, procuramos introduzir 

situações no treino que os levasse a ter mais criatividade e opções, fazendo 

com que aparecesse mais gente em situação de finalização. 

Em forma de conclusão, de referir que este mesociclo por ser o seguinte à pré-

época, ainda mostrou algumas lacunas, as quais deveriam ser melhoradas e 

aperfeiçoadas em treino. Assim sendo, a equipa técnica procurou nos 

seguintes microciclos, trabalhar os aspetos que foram negativos até então não 

descurando os restantes. Passou sobretudo por introduzir a nível ofensivo 

melhor tomada de decisão no último terço do campo, não só a nível de 

finalização, mas também ao nível da criação de oportunidades. A nível 

defensivo, procurar que cada vez mais os atletas estivessem articulados, e que 

dessa forma a equipa defende-se como um todo, procurando manter-se 

sempre equilibrada, tendo em atenção que o homem que esta na pressão deve 

ter sempre coberturas. Por outro lado, e analisando as características dos 

atletas, e após conversa com o coordenador decidiu-se inverter de forma 

definitiva o triângulo do meio campo, para que conseguíssemos tirar o melhor 

partido de cada atleta. Contudo, com esta alteração notou-se alguma confusão 

relativamente à forma de defender e de pressionar o adversário, aspeto esse 

que foi sendo corrigido e aperfeiçoado nos microciclos. Por fim, a equipa 

técnica achou relevante o facto de toda a equipa ter de perceber e entender 

que devem jogar em função uns dos outros, devendo haver uma articulação 

entre todos para que todos juntos consigam atingir os objetivos propostos.  
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Assim, o saldo neste primeiro mesociclo não foi positivo, constatando-se mais 

derrotas (4) do que vitórias (3), onde conseguimos marcar 11 golos, e sofrer os 

mesmos 11 golos. Analisando, as derrotas foram contra adversários diretos 

pelo mesmo objetivo, algo que deveríamos conseguir melhorar, e se possível 

inverter numa próxima oportunidade.  

Em relação ao processo de treino, os jogadores já estão familiarizados com a 

forma de treinar da equipa técnica, permitindo assim tirar mais rendimento do 

treino, fazendo com que todos melhorem, quer individualmente, quer como 

equipa. Desta forma, e procurando jogar de diferentes formas estávamos a 

criar nos atletas um maior reportório e dessa forma, completa-los como 

jogadores. 

 

3.2.3. Terceiro Mesociclo: “A Mudança” 

O terceiro mesociclo da época desportiva (Figura 14), englobou as seguintes 

jornadas (7ªjornada à 15ª jornada) referentes à 1ª Divisão Distrital da A.F. 

Porto, série 2, tendo tido o seu início a 11 de novembro contra a equipa do 

Várzea, tendo o seu término a 29 de Dezembro, contra a equipa do SC Rio 

Tinto. De referir que nos 7 jogos, se contabilizou um total de 6 vitórias e 1 

derrotas, com 29 golos marcados e 4 golos sofridos. Dessa forma, retiramos 

que este mesociclo acarretava uma importância relativamente áquilo que eram 

os objetivos em termos de campeonato, e que foi cumprido com sucesso, 

permitindo à equipa ter sido competente e contornado um mau início de 

campeonato. De referir que este mesociclo foi complexo devido às 

adversidades, ou melhor dizendo, aos contextos que surgiram no mesmo, 

nomeadamente pelo facto de ter existido uma mudança de treinador principal, 

permitindo-me vivenciar aspetos diferentes ao nível do treino e à forma de 

trabalhar, tal como relações de empatia que seriam criadas.  

Estes mesociclo apesar de conter 8 jornadas, apenas foram contabilizados 7, 

uma vez que uma das equipas desistiu do campeonato permitindo que se 

realizassem 7 jornadas ao longo deste período. Contudo, para não estar 1 

semana sem competição a equipa técnica achou por bem marcar um jogo 

treino podendo dar oportunidade a todos os jogadores do plantel de jogar. 
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Figura 14 – Terceiro Mesociclo. 

 

Assim, o primeiro treino deste mesociclo ainda foi ministrado pelo anterior 

treinador principal, contudo no treino de quarta-feira o treinador já não esteve 

presente. Dessa forma, este treino antes de o treino se iniciar houve uma 

conversa entre o coordenador de formação com a restante equipa técnica, 

tendo exposto o sucedido e explicando como esperava que se sucedesse nas 

seguintes semanas. Assim, foi explicado que o Treinador Adjunto assumiria de 

forma interina o comando da equipa até a coordenação se decidir em relação 

ao assunto (pelo facto de também terem sidos apanhados de surpresa) 

indicando que esperava que toda a equipa técnica trabalhasse da mesma 

forma até então, zelando-se pelo compromisso e entrega ao treino, e que fosse 

feito um esforço para que tudo corresse da melhor forma, mostrando-se 

sempre disponível para auxiliar no que fosse necessário. Posto isto, o 
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coordenador foi ao balneário em conjunto com a equipa técnica explicar o 

sucedido e explicar quem assumiria a equipa e que todos os jogadores 

deveriam continuar com o mesmo empenho e respeito pela equipa técnica e 

que os objetivos continuariam a ser os mesmos independentemente do 

sucedido.  

Assim, a equipa técnica reuniu-se para definir aquilo que seria trabalhado 

durante as semanas seguintes, tentando entre todos estabelecer-se qual o 

melhor caminho, procurando corrigir os erros do jogo, e melhorando os aspetos 

que achávamos benéficos continuar a melhorar, seguindo e dando 

continuidade ao trabalho que vinha a ser feito. 

Desse modo, a semana correu da melhor forma, notando-se o foco de toda a 

equipa em, por um lado, superar os maus resultados e os pontos negativos dos 

últimos jogos, e, por outro lado, procurarem ser opção para o jogo. 

Relativamente ao jogo, este ocorreu em condições climatéricas muito adversas, 

devido à extrema chuva que se fez sentir, deixando o campo de jogo 

completamente alagado, com cerca de 1 a 2 cm de água por cima da relva 

sintética. Assim, durante a palestra antecipatória ao aquecimento e na anterior 

ao inicio do jogo, procurou-se chamar a atenção relativamente ao condições do 

tempo, e a forma como os jogadores iriam iniciar o jogo, apelando-se à máxima 

concentração e a uma entrada forte, naquilo que é ter bola e do que é o nosso 

jogo, mas também serem agressivos na sua recuperação, que permitisse 

começar por cima do adversário e controlar o jogo. Foi igualmente reforçado 

que jogos anteriores não tinham sido maus da nossa parte, ou seja, não 

tínhamos jogado mal, mas que deveríamos por em prática o que já tinha sido 

falado acerca dos jogos anteriores e que não tinha corrido da melhor forma, 

reforçando que dos jogos que tínhamos tido contra equipas idênticas à que iria 

ser o jogo, se tinha notado um certo facilitismo, e que devíamos estar 

concentrados do primeiro ao último minuto, com especial atenção aos 

equilíbrios defensivos e, que por outro lado, estes não tivessem medo de 

rematar à baliza, incentivando-os. 

E assim foi, a equipa entrou muito bem no jogo e conseguiu num minuto 

recuperar uma bola, procurando depois finalizar. Da sequência dessa 
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finalização surgiu um canto que a equipa conseguiu converter em golo. Como 

as condições do campo não eram as melhores, sendo de extrema dificuldade 

circular a bola, com jogo apoiado e mesmo conduzi-la, como equipa técnica 

optou-se por jogar um jogo mais direto mas com critério, procurando o PL ou os 

EXT (que se pediu que jogassem abertos e aproveitassem a largura do 

campo), para depois procurarem diagonais em profundidade para zonas 

interiores do campo. Ainda antes da primeira parte acabar conseguimos marcar 

mais um golo através das alterações realizadas. Na segunda parte, o tempo 

melhorou o que proporcionou que a equipa conseguisse jogar com bola pelo 

chão, jogando confortavelmente no meio campo do adversário, explorando as 

suas fraquezas, atraindo-os com bola para depois explorarmos os espaços 

concedidos, tanto por futebol mais apoiado ou procurando a profundidade. 

Defensivamente conseguimos ser uma equipa bem equilibrada e compacta que 

após a perda e com mais jogadores perto da bola, reagisse e a conseguisse 

recuperar rapidamente, impedindo que o adversário durante todo o jogo 

conseguisse chegar a nossa baliza. Com naturalidade o jogo acabou com uma 

vitória por 8-0 e com bons momentos da equipa. Do jogo, retiramos uma boa 

atitude de todos os jogadores e uma boa resposta em virtude do que tinha 

vindo a ser pedido durante a semana. 

Na semana seguinte, procuramos motivar os jogadores e aproximar os 

exercícios de aspetos que achamos relevantes ser melhorados para conseguir 

melhorá-los no jogo seguinte. O jogo, contra a equipa do Constance, que por 

ser uma equipa que estava em último lugar poderia trazer algum tipo de 

desconcentração, tendo sido mostrado aos atletas como uma oportunidade de 

lhes solicitar exigência máxima para estes jogos, e que devemos ser tão ou 

mais competentes do que nos grandes jogos. Foi também referido que este 

seria um ano de afirmação e que eles deveriam aproveitar todos os minutos de 

jogo para melhorarem e serem melhores a cada dia. De referir que o campo 

onde o jogo se realizou tinha umas dimensões muito reduzidas, que a nível de 

largura como de profundidade. 

Assim, apelou-se que a entrada em jogo voltasse a ser forte. Contudo, apesar 

de não ser uma entrada como esperávamos ao fim de 13 minutos a diferença 
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fez-se sentir e sem criar muitas oportunidades, conseguimos marcar por duas 

ocasiões. Encontramos um adversário que defendeu com um bloco muito baixo 

e com todos os jogadores atras do seu meio campo. Isto permitiu que 

tivéssemos muita bola mas trouxe-nos também algumas dificuldades na 

procura de espaços. A jogar com os nossos defesas centrais no meio campo 

do adversário, a articulação entre os dois médios interiores não estava a ser a 

melhor uma vez que procuravam jogo muito atras, ou seja, em cima dos 

defesas e aliado a isso, jogavam os apoios orientados de costas para a baliza 

adversária, o que dificultava a rotação e, consequentemente, a progressão. Foi 

sendo dado feedback relativamente á sua orientação e ao facto de não terem 

de participar numa fase tão inicial da construção, podendo estar mais próximos 

PL. Estando a ser um jogo mais fácil, após os golos, a equipa baixou de 

rendimento e limitou-se a controlar o jogo, sempre com posse de bola, contudo 

sem grande predisposição para o jogo. Ao intervalo, tentou-se passar 

exatamente isso para os jogadores, e para a forma como estes o deveriam 

abordar, devendo jogar com uma atitude diferente daquela que estavam a 

apresentar. Os jogadores entraram na segunda parte com outra atitude, e 

desde cedo tentaram corrigir o que estavam a fazer mal, mostrando mais 

vontade, circulando a bola com mais intensidade e com uma maior mobilidade 

de todos, permitindo criar mais oportunidades e marcar mais alguns golos, 

impedindo ao adversário de chegar perto da nossa baliza. 

Na semana seguinte, continuou-se a trabalhar em cima de aspetos que 

achávamos relevantes e que poderiam ser melhorados, como por exemplo, a 

chegada e entrada em zonas de finalização e privilegiando o ataque posicional 

com muitos passes para criar espaços, associando uma grande mobilidade de 

todos os jogadores. Dessa forma, e chegado o dia de jogo, procurávamos que 

a equipa fosse capaz de manter o futebol jogado, privilegiando a nossa forma 

de jogar, com muita bola, passes curtos e apoiados para chegar a zonas de 

finalização e marcar. Assim, uma entrada muito boa, permitiu que aos 3 

minutos nos puséssemos em vantagem no jogo. Após o golo, mantivemos a 

posse de bola, com uma boa circulação pela linha defensiva, onde um dos 

centrais esteve particularmente bem, nomeadamente no que toca a bolas 
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interiores, conseguindo queimar linha atacante e média do adversário e fazer 

chegar a bola ao PL ou MI mais subido no terreno. Apesar de criarmos muitas 

situações de finalização, as zonas continuavam a não estar bem ocupadas. A 

orientação dos apoios quando em organização ofensiva dos médios limitava a 

progressão, sendo que as arrancadas dos EXT pecavam apenas pela má 

tomada de decisão. Na segunda parte, nos primeiros 5 minutos estivemos bem, 

contudo a equipa acabou por ‘adormecer’ um pouco o jogo e permitiu que em 

transição ofensiva do adversário, em situação 3x2 sofrêssemos golo. Após o 

golo sofrido, a equipa voltou a ganhar vontade e a produzir mais futebol. 

Começaram a surgir mais combinações e movimentações, nomeadamente no 

meio campo e no corredor lateral com EXT e LAT a conseguir estar mais 

subidos no terreno. é com uma ação do nosso defesa central que após 

combinar com um dos médios, surge em situação de 1x0 com o Gr e consegue 

finalizar. Assim, era a terceira vitória consecutiva e com boas exibições, 

realçando as boas entradas em jogo, que possibilitou estar a vencer o jogo 

desde cedo, tal como a boa dinâmica que a equipa demonstrou com bola. 

Ao fim de três semanas a coordenação apresentou o novo Treinador Principal, 

e com ele o Treinador Adjunto que o fez acompanhar. Assim, em reunião foi o 

coordenador juntou a equipa técnica e os dois novos treinadores, sendo que 

após apresentações houve uma troca de ideias entre todos de forma a 

entender a forma de trabalhar e tudo o que estava associado ao treino. Dessa 

reunião conclui-se que a forma de pensar o treino e a organização do 

morfociclo seguia por caminhos comuns, o que pareceu interessante tendo em 

conta que os atletas não sentiriam uma mudança brusca. Foi realizada também 

uma apresentação dos jogadores pertencentes à equipa e quais as perspetivas 

para cada um. 

A semana de treinos iniciou-se com a apresentação aos atletas dos novos 

membros da equipa técnica. Posto isto, a forma de pensar e a ideia de jogo do 

novo treinador ia de encontro a que estava implementada no clube e à da 

equipa, mas tendo cada treinador o seu cunho pessoal em cada equipa, 

procurou-se introduzir alguns conteúdos com bola e sem bola que se achou 

relevante. Assim, as semanas seguintes serviram para isso mesmo, para 
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introduzir alguns conteúdos no modelo de jogo para o aprimorar e por a equipa 

a jogar de acordo com o que eram as ideias. 

Desse modo, seguia-se primeiro jogo com o novo Treinador Principal. 

Começou com um pequeno revés, pelo facto de um dos defesas centrais estar 

mal disposto (acabaria por entrar ao intervalo) e ter de se adaptar um dos 

laterias esquerdos a essa posição. A primeira parte foi atípica daquilo que 

vínhamos a fazer nos jogos anteriores, com equipa a ter medo de ter bola, e 

com dificuldade em fazê-la circular, muito por conta de inúmeros passes 

falhados, os médios a estarem muito próximos do pivô defensivo permitindo 

que o adversário subisse as linhas e fosse mais agressivo nos lances, 

deixando o PL muito sozinho. O próprio GR estava a errar muitos passes, algo 

que não era normal. Com muito espaço a ser concedido ao adversário, estes 

aproveitam para explorar as costas do setor defensivo, com preferência para os 

corredores laterais. Numa dessas investidas, em cima do intervalo um dos 

defesas comete penalti, convertido em golo. Apesar de não estar a ser um jogo 

bom da nossa parte, de realçar 3 ocasiões de golo desperdiçadas. Ao intervalo, 

tentou-se perceber o que se passava com os atletas para estes não estarem a 

conseguir fazer um bom jogo, tendo pedido para que estes não estivessem 

ansiosos pois tinham capacidade para fazer melhor, tendo-se feito correções a 

aspetos que percebemos estar a falhar, mostrando-lhes que havia espaço 

suficiente para jogar e que tínhamos de assumir o jogo. Percebemos que 

precisávamos de fazer alterações em posições específicas, nomeadamente no 

centro do campo e colocando o central que já estava melhor e que tem outras 

rotinas a jogar naquela posição, alterou-se também o pivô defensivo por 

acharmos que precisávamos de alguém que segurasse bola e que conseguisse 

faze-la circular melhor, acabando por fazer mais uma alteração, recuando o 

EXT do lado direito para lateral e pondo um EXT. Dessa forma, a entrada na 

segunda parte foi logo outra, conseguimos ter mais bola, e aproveitar melhor o 

espaço concedido pelo adversário, principalmente em xonas interiores, muito 

por conta dos interiores que jogaram mais vezes entre linhas, com o PL a 

procurar muitas bolas em apoio. É numa transição ofensiva que após explorar 

profundidade conseguimos criar superioridade numérica e finalizar. Após o 
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golo, o adversário recuou no campo e começou a defender com as linhas mais 

baixas e um bloco defensivo mais recuado, e a equipa intensificou a troca de 

passes, aproveitando a largura do campo para os atrairmos fora para jogar 

dentro. Nesta altura os defesas centrais já conseguiam explorar jogo interior 

muito por conta dos médios entre linhas. Já a jogar confortavelmente no meio 

campo do adversário, é através de um lance de bola parada (canto) que 

chegávamos à vantagem, e então conseguimos dar a volta ao jogo. De referir 

que durante a segunda parte o adversário apenas fez um remate à baliza, o 

que demonstra o poder ofensivo que a equipa teve e a reação à perda, 

conseguindo rapidamente recuperar e impedir que o adversário conseguisse 

chegar a nossa baliza. 

Após refletir sobre o que tinha sido o jogo, a equipa técnica entendeu que a má 

primeira parte se podia ter dado pelo facto de ter sido uma semana atípica, 

pelo facto de existir a mudança de treinador, o que provocou algumas 

mudanças no treino; que o facto de terem treinado apenas 3 vezes poderia ter 

tido influência, tendo-se verificado que se agarraram mais a bola como forma 

de se tentarem mostrar aos novos treinadores. 

Na semana seguinte continuou-se a introduzir conteúdos do jogo que 

achávamos pertinentes, tendo sentido que os jogadores estavam a tentar 

absorvê-los ao máximo, procurando entende-los para os porem em prática.  

Assim, o jogo dessa semana foi contra uma equipa com a qual existia uma 

grande rivalidade, que tinha objetivos comuns de terminar o campeonato nos 

lugares cimeiros e que nesta altura do campeonato estavam a apenas 1 ponto 

de diferença. Assim, a ideia como em todos os outros jogos, passava por jogar 

bom futebol, e pôr em prática tudo o que vinha sendo a ser treinado, com um 

claro objetivo de ganhar o jogo. 

O jogo iniciou-se com maior ascendente da nossa equipa, tendo mais bola e 

conseguindo criar as primeiras oportunidades de golo, pecando apenas na 

finalização. Apesar de estarmos a ter mais bola, não estávamos a conseguir 

aproveitar os espaços concedidos pelo adversário, nomeadamente dentro e no 

lado contrário ao da bola (podendo aproveitar variações do centro de jogo para 

aproveitar a equipa desprevenida). O adversário estava a defender com um 
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bloco médio-baixo e assim que ganhava a bola, sair em transição, aproveitando 

um outro desequilíbrio. Numa situação de perda de bola, o adversário explorou 

a velocidade no corredor, muito mal abordada pela nossa defensiva, que saiu 

na pressão ao portador da bola com os 2 defesas centrais, o lateral do lado da 

bola mais o pivô defensivo, deixando a área desprotegida, com apenas lateral 

para 2 jogadores adversários, com primeiro poste sozinho. Estando 

posicionalmente mal colocados, a bola consegue ser cruzada e aproveitada 

para fazer golo. Uma má abordagem ao lance permitia ao adversário no 

primeiro lance de golo criado, estar em vantagem. A equipa não baixou os 

braços e continuou a implementar o jogo que estava a fazer, mas com mais 

intensidade e com linhas mais subidas, tendo num lance de bola parada (livre) 

feito a igualdade no marcador. Contudo, apesar de estarmos a dominar o jogo 

e por cima do adversário, após uma bola longa do adversário, uma má 

abordagem ao lance e à bola por parte do nosso defesa central, e sem a 

restante linha defensiva a fazer as respetivas coberturas defensivas, permite 

deixar o avançado da equipa adversária isolado com o GR, e assim marcar o 

segundo golo.  

O intervalo chegava na melhor altura, para corrigir alguns aspetos e dar 

indicações relativamente à forma como o adversário estava a jogar e onde 

estava a conceder espaços, sendo que apesar de estarmos com maior 

ascendente, eles tinham conseguido aproveitar os nossos erros. Na segunda 

parte, entramos com mais vontade de alterar o rumo dos acontecimentos, 

encostamos o adversário para dentro do seu meio campo defensivo, circulando 

a bola com grande intensidade, atraindo o adversário a um lado para depois 

explorar os espaços concedidos, conseguindo criar muitas situações de 

finalização conseguindo chegar mais vezes a baliza, ocupando as zonas de 

finalização, e com grandes saídas de zona de pressão, com jogadas a 1 toque. 

Com o aproximar do fim do jogo e sem nunca descurar as nossas ideias, após 

recuperação de bola conseguimos realizar uma jogada a 1/2 toques onde 

atraímos o adversário dentro para jogarmos na linha de onde saiu cruzamento 

e conseguimos marcar o golo do empate. Logo a seguir, houve mais uma 

oportunidade parra marcar, contudo o remate saiu por cima da baliza, 
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acabando assim o jogo. Importante retirar do jogo e mostrar aos jogadores que 

seguindo sempre as ideias e identidade até ao final, somos recompensados por 

isso, e não termos entrado no jogo deles permitiu que tivéssemos jogado 

melhor e chegado ao empate. 

Na semana a seguir houve um grande empenhamento por parte dos jogadores, 

tendo toda a equipa técnica ficado satisfeita pelos treinos e pela forma como 

estes decorreram. Dessa forma, as expetativas para o jogo eram as melhores e 

os jogadores estavam todos preparados para o jogo. 

Entrada em jogo com muito espaço para jogar, o adversário apresentou-se em 

bloco baixo, permitindo explorar interior e exteriormente, onde houve muitas 

tentativas de ruturas interiores, nomeadamente pelos EXT’s e LAT, algumas 

delas com sucesso. Os defesas centrais estavam a conseguir grandes passes 

verticais em zonas interiores procurando PL e MI mais alto, mas por outro lado, 

não estavam a conseguir atrair em penetração e condução, apesar de terem 

muito espaço para o fazerem. Embora tivéssemos a maioria da posse de bola, 

as oportunidades de golo foram escassas, contabilizando dois golos. 

Na segunda parte, procuramos controlar o jogo e aproveitar o espaço 

concedido pelo adversário, melhorando alguns aspetos, entre eles a criação de 

situações de finalização, com maior chegada e presença na área adversária. 

Com as várias alterações feitas ao jogo, de realçar boas arrancadas pelos 

corredores, pecando apenas na má tomada de decisão, pois os cruzamentos 

não eram feitos da melhor forma, não procurando a zona certa da área para a 

colocar, à exceção de um lance, onde a bola entra ao segundo poste e 

marcávamos golo. 

Relativamente à semana seguinte, e sem jogo no campeonato, decidiu-se 

marcar um jogo treino, para que dessa forma os atletas não perdessem o ritmo 

competitivo que traz o jogo, e porque achamos necessário para dar mais 

minutos e oportunidades aos jogadores que até então não tinham jogado tanto. 

Apesar de existirem muitas equipas que não tinham paragem competitiva, 

conseguimos arranjar um leque de 10 equipas, com as quais contactamos para 

realizar o treino, sendo que apenas conseguimos marcar com uma, e que vinha 

de uma exigência competitiva mais baixa do que a nossa. Independentemente 
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disso, procurámos mostrar a importância deste jogo a todos os jogadores como 

forma de conseguirmos replicar ao máximo o que vinha sendo trabalhado em 

termos de conteúdo das semanas anteriores, e que estes se focassem 

essencialmente nisso. Assim, e dando praticamente o mesmo tempo de jogo 

atleta, conseguimos ver aspetos interessantes, e que os atletas estavam a 

conseguir absorver ao máximo aquilo que estava a ser realizado em treino, 

nomeadamente em termos de ataque posicional em OO. O jogo acabou por ser 

vencido com uma margem de golos muito grande, o que foi sinal de bom 

futebol da nossa parte, com por exemplo, jogadas a um toque, um futebol muito 

apoiado, muitas ruturas, boas saídas de pressão, combinações bem 

trabalhadas e bom entendimento entre todos os jogadores. 

A semana seguinte, por ser semana do natal, só teve 3 treinos, sendo que o 

jogo foi realizado no sábado, ou seja, teríamos pouco tempo de recuperação 

entre o último treino (sexta a noite) e o jogo (sábado às 13 horas), tendo clara 

preocupação relativamente em ter um treino menos intenso que o habitual. 

Assim, por sabermos que era um adversário mais acessível e que já tínhamos 

defrontado durante a pré-época, a equipa técnica decidiu levar a jogo, 

jogadores que não tivessem tanto tempo de jogo e que assim se pudessem 

mostrar. Contudo, procurámos sempre manter a equipa concentrada e com o 

foco no jogo, pretendendo que estes não desvalorizassem o adversário e que 

pusessem em prática o que vinha a ser treinado, nomeadamente jogar com 

constantes apoios, dando o máximo de linhas possíveis ao portador da bola, 

circulando a bola com intensidade e impondo o ritmo de jogo ideal para cada 

momento, procurando arranjar espaços no bloco defensivo do adversário, 

explorando tanto jogo interior como exterior (pelas laterias) parta dessa forma, 

conseguirmos ruturas (dos EXT’s, LAT’s, MI’s e PL) e cruzamentos, para 

chegada a zonas de finalização. 

Do jogo, retiramos bons pormenores daquilo que foi falado anteriormente, onde 

houve sucesso na maior parte dos lances, levando de vencido o jogo. 

Como forma de conclusão deste mesociclo, referir o que foi dito anteriormente, 

um saldo muito positivo em termos de resultado, mas ainda mais importante, foi 

ver a adaptação dos atletas à mudança de treinador e à captação de todos os 
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conteúdos treinados até esta altura, notando-se uma evolução gradual em 

sentido ascendente, conseguindo ver até ao momento excelentes melhorias em 

todos os momentos de jogo, e na procura de corrigir as suas lacunas, 

aprimorando-as. De ressalvar, que apesar das melhorias, continuaram a existir 

aspetos que precisavam de ser melhorados, e que seriam introduzidos, daqui 

para a frente, outros conteúdos que permitisse aos jogadores ter um maior 

reportório de soluções para aquilo que o jogo apresentaria. 

 

3.2.3. Quarto Mesociclo: “Início da segunda volta” 

O quarto mesociclo da época desportiva (Figura 15), englobou as seguintes 

jornadas (16ªjornada à 22ª jornada) referentes à 1ª Divisão Distrital da A.F. 

Porto, série 2, tendo tido o seu início a 2 de janeiro contra a equipa do 

Nogueirense, tendo o seu término a 17 de fevereiro, contra a equipa do 

Penafiel. De referir que nos 7 jogos, se contabilizou um total de 3 vitórias, 1 

empate e 3 derrotas, com 9 golos marcados e 8 golos sofridos. Assim, este 

mesociclo representava o início da segunda volta do campeonato e fazia com 

que voltássemos a jogar com as mesmas equipas. Dessa forma, procurávamos 

melhorar os resultados negativos do segundo mesociclo e da primeira volta do 

campeonato. Contudo, apesar de um melhor futebol apresentado, estando já 

os atletas interiorizados com as ideias do treinador, nem sempre isso se 

traduziu no resultado final. Ainda antes do mesociclo terminar, a equipa técnica 

optou por introduzir uma nova organização estrutural, o 1x3x5x2 e assim, 

permitir aos jogadores possuir uma maior diversidade de soluções e meios 

para atingir o fim do jogo. Com esta mudança de organização estrutural, a qual 

irá ser mais explorada a frente, de forma resumida, permitiu chegar com mais 

jogadores a zonas de finalização e trabalhar com uma defesa a 3 

(ofensivamente) e a 5 (defensivamente), e com dois alas que fizessem o 

corredor lateral.  

Chegado a primeira semana de treinos deste mesociclo, e por se tratar de uma 

altura de épocas festivas, como o Ano Novo, o treino de segunda-feira na foi 

realizado. Dessa forma, esta semana de treinos teve 3 treinos, mas sendo o 

jogo no sábado, o treino de sexta-feira não podia ser muito exigente, tendo sido 
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passado muito conteúdo em termos táticos daquilo que iria ser realizado no 

jogo do fim-de-semana. Mas não foi por isso que os atletas deixaram de estar 

focados no treino, bem pelo contrário, mostraram bastante interesse nos 

treinos e no que iriam ter de fazer, que posicionamentos iriam ocupar e como 

iriam realizar a pressão nos seus diferentes momentos.  

 

 
Figura 15 – Quarto mesociclo. 

 

Contrastando com aquilo que tinha sido o primeiro jogo, e tendo feito 

observação dos seus últimos jogos, sabíamos da forma como o adversário iria 

jogar, tendo o jogo sido preparado tendo em conta os seus pontos fortes e as 

suas debilidades. 

Após uma grande semana de trabalho de todos os atletas, a entrada no jogo foi 

muito forte. Surpreendemos o adversário e colocamos-lhes muitas dificuldades, 

sem saberem o que fazer. Com os primeiros 15 minutos muito fortes, o 

Dia/Mês

1 T ANO NOVO S 95

2 Q 77 S

3 Q 78 D 20ª Jornada

4 S 79 S 96

5 S 16ª Jornada T

6 D Q 97

7 S 80 Q 98

8 T S 99

9 Q 81 S

10 Q 82 D 21ª Jornada

11 S 83 S 100

12 S T

13 D 17ª Jornada Q 101

14 S 84 Q 102

15 T S 103

16 Q 85 S

17 Q 86 D 22ª Jornada

18 S 87 S

19 S T

20 D 18ª Jornada Q

21 S 88 Q

22 T S

23 Q 89 S

24 Q 90 D

25 S 91 S

26 S T

27 D 19ª Jornada Q

28 S 92 Q

29 T

30 Q 93

31 Q 94

Quarto Mesociclo

JA N EIR O F EVER EIR O
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adversário também não nos permitiu sair a jogar, realizando uma pressão alta 

com os 3 jogadores da linha atacante. Com dificuldade na saída o GR acabou 

por cometer dois erros que deu ao adversário as melhores oportunidades da 

1ªparte com 2 situações de 1x0 com o GR. Ofensivamente a equipa estava a 

conseguir aproveitar bem a largura e a profundidade, tal como o jogo interior, 

contudo sem grande chegada a zonas de finalização. De realçar que devido as 

dificuldades sentidas em jogo pelo adversário, ainda na 1ª parte, a equipa 

adversária fez 3 substituições. Assim, o intervalo chegava com um grande 

equilíbrio. 

Na segunda parte o jogo continuou a ser equilibrado, onde a equipa continuou 

a não conseguir chegar a zonas de finalização, tendo o com o avançar do jogo, 

ficado mais dividido, com muitas perdas de bola e muitas transições, tornando-

se mais físico. Já nos últimos minutos do jogo (no tempo de compensação), o 

adversário foi aproveitando os espaços concedidos e os erros defensivos, 

tendo chegado ao golo. Logo a seguir, com a equipa balanceada no ataque o 

adversário volta a aproveitar os desequilíbrios, e por erro do GR faz o 2-0 final. 

A semana seguinte seria contra um adversário do fundo da tabela, contudo o 

foco nos objetivos e naquilo que vínhamos a treinar teriam de continuar no 

máximo compromisso. Procuramos dar aos jogadores mais utilizados algum 

descanso e dar mais tempo de jogo a outros. Assim sendo, desde cedo, 

apelamos aos jogadores que não facilitassem e jogassem desde o primeiro 

minuto ao último de forma intensa. 

Desde o início de jogo que a equipa teve a maior parte do jogo a posse de 

bola, trabalhando em ataque posicional no meio campo do adversário, que 

defendia com linhas muito baixas. De certa forma, na 1ª parte a equipa estava 

a explorar muito o jogo interior (afunilando-o, por vezes), não sendo capaz de 

aproveitar a largura que estava a ser concedida pelo adversário, jogando com 

maior amplitude, que permitisse atrair o adversário fora para voltar dentro. 

Contudo verificaram-se excelentes jogadas, pecando apenas na finalização. 

Muitas vezes conseguimos através do defesa central (em condução), penetrar 

no bloco defensivo adversário. Após uma 1ª parte de grande futebol por parte 

da equipa, em cima do intervalo conseguimos fazer os dois golos que tanto 
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ansiávamos e ir em vantagem para o intervalo. Ao intervalo, foram feitas 

correções aos atletas, e referidos aspetos que deveriam melhorar, 

nomeadamente a questão do aproveitamento da largura e da variação do 

centro de jogo. 

Na segunda parte, o adversário mesmo estando em desvantagem continuou a 

comportar-se da mesma forma, tendo o jogo caído um pouco de intensidade, 

não obstante, continuaram a existir bons momentos e um melhor 

aproveitamento da largura. Estando confortáveis no jogo e a controlar o 

mesmo, numa boa investida individual por parte do defesa lateral para o centro 

do campo, este descobre uma ótima rutura do extremo que aparece isolado 

com o GR adversário e finaliza com sucesso. Aí a equipa adversária começou 

a procurar o golo, essencialmente através de bolas longas e aproveitamento de 

segundas bolas. Dessa forma, consegue chegar ao golo. Posto isto, a equipa 

voltou a fazer mais um golo acabando por vencer por 4-1. De realçar também, 

a boa reação à perda de bola, recuperando em maior parte das vezes, 

rapidamente. 

Na semana seguinte, foi sendo introduzido conteúdo que achávamos relevante. 

Tendo sido um jogo na primeira volta duro, sabíamos que teríamos de estar 

focados e comprometidos no jogo que tínhamos pela frente. No dia do jogo, 

após iniciarmos o aquecimento, o nosso GR lesionou-se e teve de ser 

substituído. Para além disso, durante o aquecimento notou-se alguma 

desconcentração e desleixo (sem grande vontade dos atletas), onde foi sendo 

dado feedback de forma a focá-los no jogo. Contudo, o aquecimento foi reflexo 

da nossa entrada em jogo. 

O aquecimento foi reflexo da nossa entrada em jogo, e logo no início, após um 

erro da linha defensiva no controlo da profundidade, permitimos que o 

adversário se isolasse e marcasse golo. Depois do golo houve uma boa reação 

de toda a equipa que teve mais bola e procurou jogar. Por sua vez, estávamos 

a jogar muito através do corredor lateral (exteriormente), através dos defesas 

laterias, usando situações de superioridade ou igualdade numérica para 

procurar cruzamento. Apesar de conseguirmos arranjar espaço para cruzar, 

havia muito pouca chegada a área, normalmente apenas com PL. Há exceção 



101 
 

de uma situação de cruzamento onde houve chegada de três elementos e o 

EXT consegue ganhar espaço para remate, que o GR defendeu e o PL reagiu 

tarde e não conseguiu a recarga. Fomos tendo boas saídas de pressão e boas 

jogadas dentro do bloco defensivo adversário. Por estarem a suceder alguns 

cruzamentos, muitos dos cortes do adversário surgiram em cantos, nos quais 

estivemos perto de finalizar em algumas ocasiões. 

Ao intervalo foi tempo de correções. Pediu-se à equipa que aproveitasse mais 

vezes o lado livre, que o meio campo reagisse melhor à perda de bola, 

conseguir mais jogo interior e PL a pedir jogo em apoio e que a defesa jogasse 

mais baixa para garantir um melhor controlo da profundidade ou para conseguir 

encurtar caso o passe fosse feito para um apoio frontal (o que raramente 

aconteceu pois adversário procurava na maior parte das vezes bola nas costas 

da defesa). Assim, ao intervalo a equipa técnica achou por bem substituir um 

dos médios, por não estar bem em jogo, e fazer troca de EXT por EXT.  

Na segunda parte, procurávamos uma entrada forte e com maior 

disponibilidade de todos os jogadores no jogo. Apesar de conseguirmos entrar 

da forma como esperávamos, não conseguimos materializar em grandes 

oportunidades de golo, sendo o adversário quem consegue chegar ao golo, por 

novo erro defensivo. Posto isto, e apesar de estarmos a dominar o jogo em 

termos de ter bola e de exploração do jogo interior, o adversário teve mais uma 

oportunidade de 1x0 com o GR. Com o aproximar do fim da partida, de notar 

que a equipa nunca perdeu a sua identidade, mas não conseguiu inverter o 

resultado do jogo.  

No final do jogo, apesar da derrota, a equipa técnica entendeu que foi um dia 

mau para a equipa e que não havia nada a fazer, onde o adversário teve mais 

vontade e com a pressão alta que nos realizou conseguiu ter mais sucesso. 

Apelou-se a que os jogadores, em jogos futuros, tivessem este jogo como 

exemplo e que demonstrassem mais compromisso, vontade e foco no jogo. O 

adversário acabou por ter mérito na forma como abordou e condicionou o 

nosso jogo. 

Na semana seguinte, e tendo em conta os acontecimentos do jogo passado, 

procurámos manter os jogadores em alerta e que não deitassem por “agua 
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abaixo” o que vinha sendo trabalhado. Assim, procurávamos voltar a trazer 

ânimo e motivação à equipa. Antes do início do jogo foi solicitado o máximo 

compromisso e referido aos atletas que estes seria um jogo onde o adversário 

iria estar motivado, uma vez que continha muitos jogadores que já tinham 

jogado no clube e que tinham sido dispensados, portanto vontade e motivação 

não lhes ia faltar, alertando também ao jogo da primeira volta, em que depois 

de estarmos a ganhar, permitimos o empate e tivemos que correr atrás do 

resultado. 

A entrada em jogo foi boa, onde entramos com muita vontade de ter bola e 

mantivemo-la na maior parte da primeira parte. Contudo, apesar da maior 

posse de bola, não estávamos a conseguir criar oportunidades de golo, nem a 

conseguir desbloquear espaços para chegar à baliza adversária. O adversário 

num lance de transição ofensiva consegue chegar a zona de cruzamento 

(estando o lateral do lado contrário atrasado), permitindo que a bola caísse 

nessa zona, conseguindo o adversário dar o melhor seguimento ao cruzamento 

e rematar, tendo o GR defendido o primeiro remate, mas dada a passividade 

da defesa, permitir a recarga, sofrendo assim o primeiro golo. A reação ao golo 

não foi a esperada. Apenas conseguimos dois lances em que poderíamos ter 

marcado. A primeira parte chegava ao fim e era altura de refletir. 

Ao intervalo, a equipa técnica após debater achou por bem ter um discurso 

mais agressivo (elevando a voz e mostrando o descontentamento) como forma 

de mudar a atitude dos jogadores e pedir-lhes que mostrassem mais vontade e 

foco no jogo e no objetivo que tinham para o mesmo. Assim, pedimos que 

entrassem com outra atitude e que conseguissem marcar o mais cedo possível, 

caso contrário o adversário iria baixar linhas e fechar-se defensivamente, 

impedindo que conseguimos entrar no seu bloco. 

Assim, a entrada na segunda parte não poderia ter sido melhor e com uma 

atitude bem diferente, conseguimos ainda no primeiro minuto chegar ao 

empate. Com outra vontade, conseguimos através do GR sair de zonas de 

pressão com grande qualidade e calma, com jogadas bem construídas e a 

conseguir chegar a zonas de cruzamento com bastante chegada a área. 

Interiormente estávamos a conseguir boas ruturas e é através de uma situação 
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dessas, que o lateral ao entrar dentro da área sofre falta e consequente penalti. 

O penalti foi convertido com sucesso, conseguindo virar o jogo. Em vantagem 

no marcador não desacelerámos e continuamos a procura de reproduzir bons 

momentos (o que é feito em treino) com bom ataque posicional, com troca 

intensa de passes, atraindo o adversário a um lado e libertando noutro e com 

naturalidade chegamos ao 3-1. De realçar que no treino de sexta-feira 

tínhamos insistindo em situações de cruzamento rasteiro tenso e que passasse 

pelo primeiro poste, à frente do GR e pelo segundo poste, onde bastaria 

apenas um desvio para golo, tendo sido interessante ver que os atletas 

replicaram isso mesmo na 2ª parte. Destacar ainda a mudança de atitude na 2ª 

parte que permitiu que fossemos mais objetivos e procurássemos o golo de 

diferentes formas, conseguindo excelentes momentos de futebol. 

Na semana seguinte, sabíamos que iriamos ter um jogo agressivo e que íamos 

defrontar um adversário que até então nos tinha imposto a maior derrota no 

campeonato. Dessa forma, esperávamos que entrassem fortes no jogo e 

impusessem o nosso jogo sem medo de o assumir. Foi ainda explicado que 

deveríamos ter uma entrada igual à da segunda parte do jogo anterior. O 

aquecimento tinha corrido bem, notava-se a concentração e o foco de todos e a 

união em termos de equipa para conseguir vencer o jogo. 

A primeira parte foi realmente muito boa. Na 1ª e 2ª fase de construção não 

tivemos medo de assumir saída pelos defesas centrais, mesmo estando em 

igualdade numérica, com o GR a ter uma boa contribuição, conseguindo atrair 

o adversário para depois procurar o espaço vazio (normalmente no pivô 

defensivo ou nas laterias). A equipa teve grande facilidade em jogar no meio 

campo do adversário, conseguindo criar algumas oportunidades para situação 

de cruzamento (pecando apenas na chegada a zonas de finalização). Em 

relação a perda de bola, a reação à perda da mesma estava a ser feita com 

sucesso, sendo em algumas dessas situações o jogador que a perdeu, a 

recuperá-la. Em termos defensivos estávamos bem compactos e com boa 

articulação de toda a equipa (nomeadamente na pressão). Conseguimos 

chegar ao golo através de uma situação de bola parada (canto). 
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Ao intervalo estávamos a reproduzir exatamente aquilo que vinha sendo e se 

passava nos treinos. Os jogadores sentiram que estavam a fazer um grande 

jogo, contudo alertamos para o facto de o adversário na 2ª parte entrar “com 

tudo”.  

Na segunda parte, nos primeiros 15 minutos mantivemos o mesmo ritmo e 

rendimento no jogo, estando muito bem defensivamente, principalmente na 

antecipação impedindo o adversário de construir o seu jogo, e ofensivamente 

efetuando muitas tabelas em passe para atrair o adversário e depois explorar 

os espaços concedidos. Contudo, o adversário viu um dos seus jogadores ser 

expulso, e a equipa começou a facilitar, realizando muita condução, em vez de, 

através de passes desgastar o adversário, verificando-se muitas perdas de 

bola. O adversário, sendo uma equipa de sub-17, correndo atrás da 

desvantagem e aproveitando o desleixe da equipa, conseguiu ter mais bola e 

situações de finalização. A 5 minutos do fim do jogo, após um mau controlo da 

profundidade da linha defensiva, o PL adversário isola-se e sofre falta (penalti). 

O adversário acabou por concretizar o golo. 

Apesar de o resultado (empate) foi de destacar um grande jogo da equipa, mas 

que mereceu um alerta para o facto de que se não formos competentes 

durante os 80 minutos podemos não ser felizes no resultado final. 

A semana numera 6 do mesociclo, teve como importância a implementação de 

um nova organização estrutural e a forma como iriamos trabalhar em cima 

dela. Durante essa semana, a equipa técnica achou por bem que, tendo em 

conta as características dos jogadores, era possível abordar uma organização 

estrutural diferente. Assim, também como forma de surpreender o adversário 

experimentou-se e experienciou-se o 1x3x5x2. Dessa forma, e colocando os 

jogadores a treinar tendo em vista a aplicação dessa estrutura, introduziu-se 

formas de pressionar, aquando do pontapé de baliza adversário (impedindo 

que estes saíssem curto e fossem obrigados a procurar bola longa) e também 

quando a defensiva adversária tinha bola. Em complemento, abordou-se a 

articulação entre PL e AV, nomeadamente a forma de se ajustarem um em 

relação ao outro, procurando estar em linhas diferentes e não paralelos, com 

um deles mais fixo e encostado à defensiva adversária e outro mais móvel, 
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entre linhas (um que pedisse em apoio e outro que realizasse movimento em 

profundidade); em OO, principalmente a forma como sairíamos a jogar após 

pontapé de baliza e com a defensiva em posse de bola (1ª e 2ª fase de 

construção) e a forma como os médios se deveriam posicionar, tal como os 

alas, que deveriam aproveitar a máxima largura e estarem bem subidos no 

terreno; em OD os alas baixarem e formarem uma linha de 5 com os defesas 

centrais, e possuir mais jogadores interiormente para os atrair aos corredores 

laterias e aí procurar roubar bola. Esta mudança deve-se também ao facto de 

chegar pouca gente a zonas de finalização, procurando desta forma, ter mais 

jogadores nessa zona, com ala do lado contrário, PL, AV e também presença 

de INT à entrada da área. 

Chegado o dia do jogo, devido às condições climatéricas, o campo estava 

bastante ensopado, com bastante chuva, criando uma série de poças de água 

e impedindo que a bola circulasse como pretendido, e, dessa forma, 

impossibilitar que a equipa jogasse o seu futebol ideal, com muito jogo apoiado 

e curto. No aquecimento, foi-se dando referência a isso mesmo, alertando para 

as condições do sintético, para que os jogadores estivessem atentos as 

condições do campo, servindo o aquecimento para um período de habituação. 

Para além desta adversidade, os árbitros acabaram por chegar com 40 minutos 

de atraso. 

Apesar dos constrangimentos, a entrada no jogo foi boa, com maior 

ascendente e posse de bola, procurando o PL para segurar bola e a partir daí 

começar a construir situações para finalização, no meio campo adversário. 

Após o período inicial de jogo, a equipa dispôs de duas boas oportunidades de 

golo, principalmente por aproveitamento do erro adversário. Essas duas 

situações, surgem pelos dois avançados, ambas em situações de 1x0 para o 

GR, mas sem sucesso, tendo uma delas parado em cima da linha de golo e 

outra defendida pelo GR. Defensivamente estávamos coesos e bem 

posicionados, com os alas a entenderem o seu alinhamento com a linha 

defensiva. Apesar disso, o ala direito estava a ser mais ofensivo e o esquerdo 

não estava a envolver-se tanto ofensivamente, errando muitos passes e 

estando em algumas situações mal posicionado. A partir dos 20 minutos o jogo 
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equilibrou e o adversário conseguiu criar algumas oportunidades, mas que 

foram bem controladas pelos defesas e GR. 

Ao intervalo fez-se algumas correções de posicionamento e movimentações 

dos médios, que não estavam a ter muita bola, e dos alas, em situação 

ofensiva. Depois, dado um alerta para o espaço que era concedido pela linha 

defensiva adversária quando os nossos avançados os arrastavam, criando 

espaço entre lateral e defesa central, onde poderíamos através do ala do lado 

contrário aproveitar. 

Na segunda parte, a entrada do adversário foi mais forte do que na 1ªa parte, e 

conseguiu reduzir os espaços que estavam a ser concedidos e a forma 

pressionar os nossos 3 defesas centrais. Por outro lado, os nossos médios 

estavam a ter mais bola e a conseguir jogar dentro do bloco adversário, 

realizando várias ruturas, acabando por numa dessas situações criar uma 

oportunidade de golo. O adversário foi subindo no jogo e aproveitando o 

corredor lateral esquerdo, conseguindo chegar a zonas de cruzamento e 

concretizá-los. Com isso, foram ganhando uma série de cantos, criando 

situações de finalizações perigosas. Em contrapartida, num lance de canto a 

equipa fica muito próxima de marcar golo, contudo o adversário ao sair em 

transição ofensiva e estando a equipa desorganizada, um dos jogadores vê-se 

obrigado a fazer falta. Na marcação do livre o adversário chega ao golo. Posto 

isto, o jogo abriu-se e desequilibrou-se. Com a equipa em busca do golo, o 

adversário foi aproveitando para criar situações de golo através de transições 

ofensivas, onde tinha jogadores muito rápidos. Após várias tentativas, é 

novamente num canto que tivemos perto de marcar golo.  

O jogo acabou por ditar uma derrota por 1-0, mas com a perceção de que 

poderíamos ter levado algo mais do jogo, não tivéssemos desperdiçado tantas 

situações de finalização. 

A última semana deste mesociclo, serviu para ir aprimorando a nova forma de 

jogar, nomeadamente a articulação entre PL e AV, e no corredor lateral, focar 

em ter os alas a aproveitar melhor a largura e próximos de zona de finalização, 

com sentido de responsabilidade a nível defensivo. A semana de treinos correu 
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muito bem com os jogadores a mostrarem-se empenhados e motivados para o 

jogo que se avizinhava. 

No dia do jogo, o aquecimento correu bem e os jogadores aparentavam estar 

bem. Quando a partida iria iniciar os árbitros deram pela falta de agentes 

policiais, o que levou a que o jogo atrasasse 30 minutos, o que levou a que os 

atletas estivessem algum tempo parados. 

Com este constrangimento, a entrada em jogo foi atribulada, mas conseguimos 

ser os primeiros a criar uma oportunidade de golo, após cruzamento, que 

quase foi concretizada. Contudo, o adversário começou a ter mais bola e a 

controlar os acontecimentos na maior parte do tempo. Ao longo da primeira 

parte, impediu que em pontapé de baliza conseguíssemos sair a jogar, 

fechando todas as linhas de passe. O GR não parecia confiante e foi 

transmitindo isso aos colegas, onde acabou por entregar muitas bolas ao 

adversário. Após os primeiros 20 minutos, os jogadores perceberam que 

quanto mais móveis e mobilidade tivessem, mais soluções dariam ao GR e 

restantes colegas para conseguirem sair a jogar. Esse aspeto foi sendo 

melhorado, mas poucas vezes conseguimos sair a jogar, muito por mérito do 

adversário que realizava uma pressão “sufocante” de homem a homem. Por 

outro lado, não conseguimos evitar que a equipa adversária saísse a jogar. O 

adversário acabou por ter mais bola e jogar mais tempo com ela, tendo em OO 

criado dificuldades e algumas oportunidades de golo, mas sem sucesso. Em 

contrapartida, em OD apesar de estarmos a defender dentro do nosso meio 

campo defensivo com um bloco muito baixo e todos os jogadores atrás da bola, 

estávamos a ser competentes. 

Ao intervalo foi percetível de que defensivamente estávamos coesos e com 

linhas bem compactas. Em contrapartida, no processo ofensivo, era necessário 

corrigir alguns posicionamentos e perceber onde havia espaço para jogar. De 

realçar uma correção relativamente à pressão realizada ao adversário e que 

recaía na articulação do PL com o AV, pois quando um fazia movimento 

circular para levar o adversário para o corredor lateral, o outro deveria fechar o 

corredor central e impedir que a bola chegasse ao pivô adversário. Depois 

procurou-se encorajar os atletas a saírem a jogar, sem medo de ter bola, 
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assumindo situações de igualdade numérica. No intervalo, fez-se duas 

alterações, procurando jogadores mais móveis, na zona central. 

Na segunda parte, houve claras melhorias na saída de bola, tendo os atletas 

arranjado alternativas e soluções para sair a jogar. Ofensivamente 

conseguimos estar em ataque posicional no meio campo do adversário. 

Adicionalmente ao referido, foram criadas oportunidades de golo, entre elas 

uma situação de 1x0 para o GR, mas com má finalização, situações de 

cruzamento com ocupações de zonas de finalização, em que falhamos um 

cabeceamento, em que despossemos de um penalti e falhamos e ainda de um 

remate de fora de área. Com um maior poderio ofensivo foi conquistado mais 

um penalti que acabou por ser concretizado em golo. 

Assim, vencíamos o jogo contra o primeiro classificado e demonstrávamos que 

existia uma clara melhoria no nosso jogar desde o início da época. 

Concluído o mesociclo, e apesar de em termos de resultado não ter sido o 

ideal, notou-se que os atletas estão cada vez mais interiorizados com a forma 

de jogar do clube e das ideias do treinador, e que foi sendo demonstrada 

através das boas exibições em termos do que é o jogar que apresentaram em 

todos os jogos, tal como o empenho e foco nos treinos, bem como a sua 

dedicação em formar um grupo, que unido beneficiará mais cada um dos 

atletas. Acrescentar que a mudança ao nível da organização estrutural foi vista 

com bons olhos e que carece, no próximo mesociclo, de aprimoramento.     

 

3.2.4. Quinto Mesociclo: “O fim do Campeonato” 

O quinto mesociclo da época desportiva (Figura 16), englobou as seguintes 

jornadas (23ªjornada à 30ª jornada) referentes à 1ª Divisão Distrital da A.F. 

Porto, série 2, tendo tido o seu início a 18 de fevereiro contra a equipa do 

Várzea, tendo o seu término a 14 de abril, contra a equipa do SC Rio Tinto. 

Realçar que nos 7 jogos, se contabilizou um total de 6 vitórias e 1 derrota. Este 

mesociclo diz respeito ao fim do campeonato e foi marcado por, tal como 

referido no mesociclo anterior, aprimoramento e potencialização da nova 

organização estrutural que foi adotada nos jogos anteriores. Para além disso, 
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fica marcado por ser um ciclo quase vitorioso, onde nos sete jogos realizados, 

se obtiveram seis vitórias. 

 
Figura 16 – Quinto Mesociclo. 

 

Com a chegada da primeira semana do mesociclo, e com os jogadores 

motivados após o último jogo, chegávamos a uma semana difícil. Difícil porque 

iriamos jogar a um campo pelado, primeira vez no campeonato e com uma 

equipa dos últimos lugares do campeonato, mas que certamente nos iria criar 

dificuldades. Para além de ser um campo pelado, era um campo com as 

dimensões em termos de largura e comprimento mais reduzido que o normal. 

Como na 1ª volta, o resultado tinha sido de 8-0, havia necessidade de chamar 

os jogadores à razão para estarem o mais focados e comprometidos no jogo. 

Apelou-se, por isso, a uma entrada forte e agressiva, para conseguir marcar o 

mais cedo possível.  

Dia/Mês

1 S S 111 S 126

2 S S T

3 D D 24ª Jornada Q 127

4 S S 112 Q 128

5 T T S 129

6 Q Q 113 S

7 Q Q 114 D 29ª Jornada

8 S S S 130

9 S S T

10 D D 25ª Jornada Q 131

11 S S 115 Q 132

12 T T S 133

13 Q Q 116 S

14 Q Q 117 D 30ª Jornada

15 S S 118 S

16 S S T

17 D D 26ª Jornada Q

18 S 104 S 119 Q

19 T T S

20 Q 105 Q 120 S

21 Q 106 Q 121 D

22 S 107 S 122 S

23 S S T

24 D 23ª Jornada D 27ª Jornada Q

25 S 108 S 123 Q

26 T T S

27 Q 109 Q 124 S

28 Q 110 Q 125 D

29 S S

30 S T

31 D 28ª Jornada

F EVER EIR O M A R ÇO

Quinto Mesociclo

A B R IL
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Assim, a entrada na primeira parte foi boa, com algumas oportunidades de golo 

criadas, mas sem sucesso na finalização. Por ser um campo pequeno e pouco 

largo, e analisando o decorrer do jogo, optou-se por deixar apenas 3 jogadores 

na linha defensiva, que conseguiriam resolver os problemas defensivos, e por 

colocar a jogar os dois alas mais subidos, apoiando mais o setor médio e 

atacante. Assim, permitia ganhar a bola em zonas mais subidas do terreno e 

ter mais jogadores perto a dar linhas de passe. No setor médio, a reação à 

perda estava a ser feita de forma agressiva o que permitia ganhar a maior parte 

das bolas. Por outro lado, a necessidade de explorar o lado livre tornava-se 

uma prioridade pelos espaços que estavam a ser concedidos pelo adversário. 

Ao intervalo, o único fator menos positivo passava pelo insucesso na 

finalização. Por isso, a equipa técnica achou por bem colocar dois jogadores 

mais móveis e com facilidade no remate, principalmente fora de área. 

Na segunda parte, apesar de continuarmos bem no jogo, a criação de 

oportunidades de finalização foram sendo mais escassas, e com a dificuldade 

em chegar a essas zonas, o jogo tornou-se mais direto. Posto isto, através de 

um erro defensivo, por mau entendimento e comunicação entre GR e DC, a 

bola sobra para o atacante adversário que sozinho, marcava o primeiro golo, a 

10 minutos do fim. Assim, fixou-se os dois PL à defensiva adversária, os alas 

mais subidos a bater-se com os defesas laterias adversários e procurámos jogo 

direto (busca da profundidade) e aproveitamento de segundas bolas. Com isso, 

chegámos mais perto da baliza, conquistando mais lances de bola parada 

(cantos e livres). Numa dessas situações, por livre direto, igualamos o 

encontro. Em busca do golo da vitória, através de boas arrancadas pelo 

corredor lateral, e procurando a profundidade nas costas da defesa, 

conseguimos chegar a zonas de finalização. Após um primeiro remate 

defendido, na recarga conseguíamos mesmo chegar ao 2-1 final. 

Da análise do jogo, principalmente na segunda parte, foi preciso haver o golo 

do adversário (estímulo) para os jogadores conseguirem impor ritmo e 

velocidade no jogo e mudar a sua atitude, para assim, chegar ao golo. Tendo 

em conta as condições do campo, foi difícil de impor o nosso jogar, contudo 

conseguiu-se superar as adversidades e ganhar o jogo, com bons momentos. 
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A semana seguinte correu bem, e partíamos para um jogo contra uma equipa 

que estava em último lugar e com apenas 2 pontos conquistados. Não 

obstante, apelou-se aos atletas que não facilitassem neste tipo de jogos, que 

apesar das facilidades que pudessem surgir, estes não deveriam “tirar o pé do 

acelerador” e abrandar 1 minuto que fosse. Esperava-se o máximo 

compromisso e vontade, caso contrário quem estava no banco, estava 

desejoso por entrar e dar o seu contributo.  

A entrada no jogo não poderia ter sido melhor e aos três minutos marcávamos 

o primeiro golo. Com bons momentos em ataque posicional e defensivamente 

fortes na reação à perda, conseguimos chegar ao intervalo com uma vantagem 

de 7 golos. 

Ao intervalo, a equipa técnica optou por dar a oportunidade a jogadores menos 

utilizados para que estes pudessem aproveitar o jogo para mostrar algo mais. 

Na segunda parte, conseguimos manter o que estava a ser produzido na 1ª 

parte, com excelentes jogadas, onde atraiamos o adversário exteriormente e 

interiormente, com boas ligações em passe para chegada a zonas de 

finalização. O jogo acabou com um resultado favorável de 15-0. 

De realçar a atitude, entrega e compromisso ao jogo, e a busca por melhorar. 

Ainda mais, o jogar que permitiu mantermos a nossa identidade e, por 

consequência, envolver o processo de treino em jogo. 

Na semana seguinte, o jogo seria com um adversário que na 1ª volta, após 

entrarmos a vencer, e por baixar o ritmo, nos obrigou a correr atrás do prejuízo. 

Por isso, o objetivo passava por manter o foco durante todo o jogo, procurando 

passar mais tempo com bola e assim, estabelecer a intensidade de jogo ideal. 

No dia do jogo, de referir o pouco tempo de aquecimento para o jogo (apenas 

10 minutos). 

A entrada na primeira parte foi boa, entramos bem e a controlar o jogo, com 

bola na maior parte do tempo. Contudo estava a ser difícil entrar em zonas 

interiores do campo, com o adversário a fechar bem o corredor central, e com 

os jogadores pouco móveis, sem espaço para receber bola. Por isso, 

verificaram-se muitos passes curtos para o meio campo e na procura da 

profundidade falhados, e que eram facilmente recuperados e controlados pelo 
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adversário. Em pontapé de baliza o adversário estava a obrigar a jogar longo e 

o GR não procurava soluções para saída curta, algo que foi sendo melhorado 

no decorrer do jogo. Quando atraíamos o adversário ao corredor lateral, o 

médio do lado contrário estava sempre sozinho, devendo aproveitar esse 

jogador para desequilibrar o adversário. Com o decorrer do jogo fomos 

melhorando esse aspeto, tal como o jogo interior, contudo a articulação entre 

PL e AV não estava a ser bem realizada, onde os dois jogadores procuravam 

em simultâneo jogo em apoio ou jogo em profundidade, estando muitas vezes 

em paralelo, devendo realizá-lo alternadamente. Após duas chegadas a baliza 

adversária, é na terceira oportunidade que conseguimos explorar bem o lado 

livre e isolar o ALA que finaliza com sucesso. Jogando tranquilamente e 

controlando o jogo, procurando atrair o adversário em zona defensiva, O GR ao 

rececionar mal a bola e pressionado pelo adversário, perde-a, acabando por 

derrubar o adversário. Acabou por ser assinalado penalti e o GR ser expulso, 

aproveitado pelo adversário, para empatar o jogo. Passávamos a jogar o 

restante jogo (50 minutos) com 10 jogadores. O fim da primeira parte foi 

descontrolado e desorganizado, nomeadamente na pressão ao adversário. 

O intervalo chegava na melhor altura. Foi altura para corrigir posicionamentos e 

articulações relativamente à fase de pressão, por estarmos a jogar com 10 

jogadores, e com menos um jogador na frente. Dessa forma, foi necessário o 

MI do lado da bola sair à pressão em zonas mais altas do campo. Assim que a 

bola entrava no corredor lateral, procurava-se fechar o meio campo com o PL e 

MI lado contrário, e MI lado da bola pressionar o portador da bola 

(normalmente o defesa central adversário), e o ala cair na pressão ao defesa 

lateral adversário. Com esta pressão, procurávamos colocar mais gente 

próxima da bola para recuperá-la o mais rápido possível. Ao intervalo optou-se 

por fazer uma alteração no meio campo, de forma a dar mais dinâmica e 

frescura ao setor médio. 

O início da segunda parte foi algo atribulado, com alguma descoordenação e 

confusão no timing de pressão, algo que foi sendo ajustado e melhorado. Foi 

em transições ofensivas que conseguimos ter as melhores oportunidades, onde 

através de dois passes em profundidade o PL se isolou por duas vezes, 
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contudo falhou na finalização. O adversário tendo mais um jogador conseguiu 

ter maior controlo do jogo, acabando por ter duas oportunidades claras de golo, 

defendidas pelo GR. Procurando reverter a situação do jogo e marcar golo, 

fomos refrescando o setor médio, que se estava a desgastar mais, por 

jogadores mais frescos e que impusessem intensidade, tal como nas alas, em 

que se procurou colocar jogadores mais rápidos. O adversário começou a cair 

no jogo e nós fomos capazes de o assumir já na parte final do jogo, com 2 boas 

oportunidades de golo. Beneficiados pela grande atitude, conseguimos chegar 

ao golo da vantagem após uma jogada de insistência, que desbloqueou 

espaços interiores e através de rutura, marcar o golo da vitória.  

De referir a grande entrega e espirito de companheirismo e equipa, que fez 

com fossemos 1 só e vencêssemos o jogo. 

Na semana seguinte, a equipa técnica optou por fazer um ajuste relativamente 

a organização estrutural, 1x3x5x2. A ideia passava por jogar com um PL mais 

fixo e dois números 10, isto é, dois jogadores mais ofensivos e de apoio ao 

ponta de lança, que jogassem entre linhas de forma a privilegiar o jogo interior, 

com mais jogadores a procurar espaços vazios nessa zona. Em consonância, 

ter 2 alas mais largos e próximos da linha ofensiva. 

A entrada em jogo foi demorada, com algumas desconcentrações, dificuldade 

em sair de zona pressionante, más ligações na zona defensiva, o meio campo 

muito estático que dificultava a entrada em zonas importantes do campo. Foi 

sendo dado feedback em termos de ajustes e posicionamentos, tal como 

movimentos que era necessário realizar. Após 15 minutos de “adaptação” a 

equipa começou a subir no campo, criando mais oportunidades de golo, que 

acabaram por surgir maioritariamente através de cruzamentos ou ruturas do 

PL. Com o adversário desorganizado, conseguimos criar desequilíbrios na 

zona interior e promover várias ruturas. Numa dessas situações o ala consegue 

marcar golo. Posto isto, passamos a controlar o jogo, com muita posse de bola, 

muito pela mobilidade dos jogadores, nomeadamente do meio campo, 

impedindo o adversário de a recuperar. A equipa adversária, quando 

recuperava a bola, apenas tentava saídas em transição, que foram sempre 

recuperadas com sucesso.  
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Ao intervalo estávamos por cima do adversário, apesar da entrada em jogo que 

não foi a ideal. Notou-se melhorias no desenvolver da 1ª parte, nomeadamente 

na mobilidade dos jogadores do meio campo. 

Na segunda parte, continuamos com um grande poder ofensivo, com boas 

ligações na zona interior e conseguindo atrair o adversário a essa zona, para 

depois libertar por fora (corredor lateral) e voltar dentro (corredor central). Em 

termos defensivos, a reação à perda e o controlo da profundidade estava a ser 

bem sucedido. A jogar confortavelmente no meio campo do adversário, foram 

sendo criadas algumas oportunidades de golo, onde através de ruturas 

conseguimos marcar mais 2 golos. 

Analisando o que foi o jogo, este foi bem conseguido pela nossa parte e com 

ótimos momentos daquilo que vinham a ser os treinos e os ajustes em relação 

à forma de jogar. Jogando com 2 jogadores entre linhas e alas mais subidos no 

campo, permitiu que conseguíssemos chegar com mais gente a zonas de 

finalização. 

A semana seguinte, o foco continuou a ser o trabalho da semana anterior, 

ajustando e exercitando a forma de jogar, tendo utilizado exercícios que nos 

levassem a isso. Relativamente ao jogo, este seria de alguma importância 

tendo em conta que jogávamos contra um rival, onde os jogadores mais 

antigos foram passando aos mais recentes, que este seria um jogo em que 

teríamos de dar tudo para ganhar. 

O inicio do jogo foi muito forte, cerca de 20/25 minutos, onde dominamos o 

adversário e soubemos explorar o jogo interior, como atrair a um espaço para 

libertar no espaço vazio, atrair dentro para explorar no corredor lateral e voltar 

dentro e atrair o adversário a um corredor lateral para depois aproveitar o lado 

livre, no corredor lateral contrário, por meio da largura ou ruturas na 

profundidade. Em termos ofensivos a equipa estava a conseguir criar jogadas 

com saída de zona pressionante e a conseguir manter a posse de bola. 

Defensivamente estava a fechar bem os espaços e impedir que o adversário 

chegasse a nossa baliza, estando a reação à perda de bola a ser forte. Os dois 

golos acabam por surgir através do aproveitamento do lado livre, sendo que 

após boas combinações o ala consegue por duas vezes marcar golo, já dentro 
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da área adversária. Posto isto, a equipa relaxou um bocado e baixou de 

rendimento, permitindo que o adversário crescesse no jogo. Por erros 

defensivos e por mérito, o adversário dispôs de algumas oportunidades de 

golo, mas sem sucesso. Contudo, fomos chamando os jogadores a razão, para 

que estes voltassem ao jogo, e já no final da primeira parte conseguimos voltar 

a criar oportunidades para finalizar, através de jogadas desde o setor defensivo 

tendo conquistado um penalti. Na marcação do penalti, o remate acaba por ser 

falhado. Após o penalti falhado o adversário ganha vida no jogo e fica próxima 

de marcar golo. 

O intervalo chegava na melhor altura para chamar a atenção aos atletas acerca 

do seu relaxamento, realçando que o jogo não estava ganho. Pedimos uma 

mudança de atitude e que não se desse nenhum lance por perdido, alertando 

para a entrada do adversário na segunda parte. 

Dito e feito, a entrada do adversário na segunda parte é muito forte, sendo 

agressivos e pressionantes, subidos no campo e com outra atitude, pois 

entenderam que conseguiriam dar a volta ao jogo. Com isso, acabam por ser 

beneficiados com um golo. Posto isto, fez-se algumas alterações no jogo para 

inverter o rumo que este estava a levar. Defensivamente continuávamos bem 

equilibrados, não concedendo espaços ao adversário, contudo através de 

alguns erros defensivos, o adversário conseguia chegar a zonas de finalização. 

Ainda assim, conseguimos ter uma grande oportunidade de golo, com uma 

jogada muito bem construída, mas a finalização acabou por ser falhada. Na 

parte final do jogo, notou-se algum cansaço dos atletas, o que fez com que 

defendêssemos no nosso meio campo defensivo, com linhas muito recuadas, 

notando-se alguma desconcentração em certos lances. Mesmo assim, 

acabámos por vence o jogo, após um grande espírito de sacrifício de toda a 

equipa. 

Apesar do esforço da equipa, caso estes tivessem mantido a intensidade dos 

primeiros 20/25 minutos, não teríamos acabado o jogo a permitir que o 

adversário nos criasse dificuldades. O facto de termos passado algum tempo 

sem bola fez com que acabássemos o jogo muito cansados. 



116 
 

Na semana seguinte, por o jogo ser realizado sábado, não houve treino de 

sexta-feira. Procuramos trabalhar em cima do que vinha sendo aperfeiçoado e 

melhorado, fazendo com que os atletas percebessem cada vez melhor as 

ideias e as interiorizassem. 

O início do jogo foi sem grande posse de bola, com as duas equipas a 

ajustarem-se uma em relação a outra. Após alguns aspetos melhorados, a 

equipa ganhou confiança e começou a manter a posse de bola, mas numa 

primeira e segunda fase de construção com dificuldade em ligar com os MI 

mais subidos, pois estavam encostados a linha defensiva adversária, com 

pouca mobilidade, não procurando jogo entre linhas e ligação com o ataque e 

os alas, e com dificuldade em fazer ligações com os 2 pivôs defensivos, que 

para além de estarem muito estáticos, tinham os apoios mal orientados, 

impedindo a progressão da equipa. Por outro lado, estávamos a querer 

acelerar muito o jogo, não tendo paciência com bola, desgastando os atletas, 

não obtendo sucesso com essa abordagem. Posto isto, quando conseguíamos 

ser pacientes com bola, estávamos a conseguir boas ligações interiores e bom 

jogo pelos corredores laterias, procurando algumas ruturas, pecando apenas 

na não exploração do lado livre. Apesar das boas oportunidades criadas não as 

conseguimos concretizar. 

Ao intervalo, a conversa com os atletas serviu para fazer algumas correções 

nomeadamente dos médios, para que estivessem mais móveis e procurassem 

melhor os espaços para receber bola; pedir aos atletas que procurassem atrair 

o adversário a um corredor lateral, para depois aproveitar as 

descompensações defensivas e espaços vazios no corredor lateral contrário; 

pedir ao GR que procurasse soluções para conseguirmos sair a jogar no 

pontapé de baliza (algo que não estava a ocorrer com sucesso) e que 

aumentássemos os níveis de agressividade aquando da perda de bola. 

A entrada na segunda parte foi com outra atitude, procurando fazer o que foi 

falado ao intervalo. Procuraram por diversas vezes o corredor lateral livre e os 

desequilíbrios nessa zona, tal como ruturas na zona central, quer pelo PL, 

ALAS ou MI’s. O primeiro golo acaba por surgir de um lance de insistência, 

onde num primeiro momento se procurou a rutura em profundidade do PL, que 
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apos a saída do GR e um mau corte, a bola surge para o ala, que finaliza com 

sucesso. Logo de seguida, após uma boa jogada individual do ala, este 

consegue romper interiormente, arranjando espaço para o PL fazer rutura e se 

isolar com o Gr, finalizando com sucesso. Após os golos, o cansaço voltou a 

fazer-se sentir, e a equipa baixou o rendimento e as linhas. O adversário foi em 

busca do golo, mas encontrou uma equipa que defensivamente foi coesa e 

equilibrada, impedindo que conseguissem fazer golo. A poucos minutos do fim 

do jogo, o central devido a problemas musculares (fadiga) teve que ser 

substituído, optando-se por alterar a organização estrutural para um 1x4x2x3x1 

com dois extremos. Ainda assim, em transição ofensiva, tivemos mais duas 

oportunidades de golo, que não foram finalizadas. 

Apesar do cansaço e de acabar o jogo a defender, mantivemos os níveis de 

agressividade e de reação ao portador da bola e conseguimos vencer. De 

realçar a melhora na finalização. Com este jogo e o anterior, percebia-se que 

era necessário dar descanso aos atletas. 

Na semana seguinte por não existir jogo oficial, procurámos realizar um jogo 

amigável. Nesse jogo, por haver jogadores à experiência no plantel e que 

precisavam de ser analisados em situação de jogo, serviu para dar mais tempo 

a atletas com poucos minutos, experimentar posições novas e conhecer os 

atletas novos. Esta semana, serviu ainda para dar algum descanso aos atletas 

por acharmos que nos últimos jogos os níveis de cansaço estavam a ser 

prejudiciais. 

A última semana do mesociclo, e consequentemente, do campeonato correu 

bem, tendo no treino de quarta-feira sido realizado um jogo-treino com a equipa 

de sub-17 do clube. No resto da semana, continuamos a trabalhar na nossa 

forma de jogar. Sabendo que o jogo seria num campo pelado e com dimensões 

mais reduzidas em termos de largura e profundidade, houve esse ajuste no 

treino. Sendo o último jogo do campeonato procurávamos manter a série de 

vitória e finalizar este mesociclo 100% vitoriosos. Não obstante queríamos 

continuar a jogar o nosso jogo e mostrar qualidade. O adversário deste jogo 

necessitava de ganhar o jogo para evitar a descida de divisão, logo 

esperávamos uma entrada forte. 
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O jogo inicia-se com algum medo de errar e tentando perceber como a outra 

equipa iria abordar o jogo. Após 15 minutos, percebeu-se que o adversário iria 

tentar jogar mais subido no terreno e pressionar alto, de forma a evitar a nossa 

saída de bola. Nesse período houve algumas bolas perdidas nomeadamente 

na primeira e segunda fase de construção que deu alguma motivação ao 

adversário, e uma ou outra situação de finalização. Ao perceber que o terreno 

de jogo não estava fácil para mantermos a bola jogável, pretendeu-se utilizar 

um jogo mais direto (mas de forma intencional), procurando em fases mais 

adiantadas do terreno ganhar as primeiras e segundas bolas e a partir daí criar 

situações de finalização. Contudo, somos surpreendidos pelo adversário que 

acaba por marcar um golo. Mesmo com estes ajustes, a equipa teve dificuldade 

em rematar a baliza, apesar de passar maior tempo com bola. 

Ao intervalo a equipa técnica achou por bem reforçar a forma de jogar e como 

deveríamos aproveitar os espaços concedidos pelo adversário, ajustando 

posições, jogando com um jogador no meio campo mais fixo (pivô defensivo) e 

com mais jogadores próximos do PL, e os alas mais envolvidos no processo 

ofensivo. 

A entrada na segunda parte foi melhor e com outra atitude e com algum 

ascendente conseguimos chegar ao empate. A partir daí estávamos melhor no 

jogo criando mais situações para finalizar, mas que foram concretizadas sem 

sucesso. Até que surge o momento em que dois jogadores são expulsos e nos 

vemos a jogar com 9 jogadores. Dessa forma, mexemos na equipa na procura 

de nos equilibrarmos defensivamente, mas mantendo jogadores rápidos e 

tecnicamente bons para aproveitar ataques rápidos ou transições ofensivas. 

Ainda assim, conseguimos criar as melhores oportunidades de golo, pecando 

apenas na finalização. No último minuto do encontro o árbitro acaba por 

assinalar penalti para o adversário, que marcou, vencendo o jogo. 

Apesar do resultado demos os parabéns aos atletas pelo esforço deixado em 

campo e pela atitude e entrega ao mesmo, reforçando que temos de ser mais 

objetivos no último terço do campo, especialmente na finalização. 
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Assim, o campeonato em que estávamos inseridos terminava, acabando na 

quinta posição, com os mesmo pontos que o quarto classificado, com um total 

de 56 pontos em 28 jogos, contabilizando 18 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. 

Seguia-se agora um período de paragens até iniciar a prova complementar em 

que iriamos participar. 

 

3.2.5. Sexto Mesociclo “Participação na Taça Acácio Lello sub-19” 

O sexto mesociclo da época desportiva (Figura 17) correspondeu à entrada 

numa taça complementar. A participação nesta taça teve como objetivo 

procurar contextos competitivos mais complexos e de dificuldade mais elevada 

por se tratar de uma competição de sub-19. Dessa forma, procurámos preparar 

os atletas para exigências idênticas as que estes poderiam encontrar na 

próxima época, no campeonato nacional de sub-17, no que toca entre outros 

aspetos, à intensidade e agressividade de jogo. Este mesociclo corresponde a 

todas as jornadas da taça (1ª a 9ª jornada), que se iniciou no dia 4 de Maio 

contra a equipa do Freamunde e que acabou a 15 de junho. Nesta competição 

os jogos foram realizados ao sábado, tendo que se ajustar os treinos durante a 

semana. Este ciclo fica marcado por 5 vitórias e 3 derrotas com 32 golos 

marcados e 12 sofridos. 

Entre o quinto e sexto mesociclo, ocorreu um período de paragem competitiva, 

pelo que a equipa técnica achou por bem, tendo em conta que tinha alguns 

jogadores a treinar à experiência, realizar alguns jogos de treino. Com a 

procura de os dificultar ao máximo, foram realizados jogos com equipas de 

sub-19. Dessa forma, mantivemos a equipa focada na sua evolução e 

chegávamos à primeira semana do mesociclo bem preparados. 

A primeira semana do mesociclo mostrou dedicação ao treino por parte dos 

atletas, tal como motivação, por ser um jogo com um rival, tendo todos os 

atletas demonstrado o máximo comprometimento. Contudo, havia baixas para 

o jogo, devido a expulsões (no último jogo oficial) e lesões, que acabaram por 

aparecer durante o tempo de paragem. 
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Figura 17 – Sexto Mesociclo. 

 

Na entrada para o jogo fomos surpreendidos por um adversário muito 

pressionante na nossa 1ª e 2ª fase de construção, levando a alguns passes 

errados. Em paralelo a pressão ao adversário também não estava a ser 

realizada e articulada da melhor forma, cometendo alguns erros defensivos. 

Assim, ao fim dos primeiros 10 minutos, o adversário consegue chegar ao golo. 

Mesmo após o golo sofrido a equipa não teve a melhor reação, continuando a 

ter dificuldades em chegar ao último terço. Com o adversário a jogar melhor e 

controlando a maior parte dos lances, chegando por algumas ocasiões a zonas 

de finalização, acaba por voltar a marcar. Posto isto, o jogo passou a ser mais 

dividido na zona do meio campo, conseguindo a equipa chegar ao último terço, 

mas sem grande sucesso. 

Ao intervalo, foi altura de chamar os jogadores à razão, não estando estes a ter 

a melhor atitude e a replicar o que vinha sendo treinado. Foi tempo de corrigir 

Dia/Mês

1 S 126 Q 141 S 4ª Jornada

2 T Q 142 D

3 Q 127 S 143 S 158

4 Q 128 S 1ª Jornada T

5 S 129 D Q 5ª Jornada

6 S S 144 Q 159

7 D 29ª Jornada T S

8 S 130 Q 145 S 6ª Jornada

9 T Q 146 D

10 Q 131 S 147 S 7ª Jornada

11 Q 132 S 2ª Jornada T

12 S 133 D Q 160

13 S S 148 Q 161

14 D 30ª Jornada T S 162

15 S 134 Q 149 S 8ª Jornada

16 T Q 150 D

17 Q 135 S S

18 Q 136 S T

19 S D Q

20 S S 151 Q

21 D T S

22 S Q 152 S

23 T Q 153 D

24 Q 137 S 154 S

25 Q 138 S 3ª Jornada T

26 S 139 D Q

27 S S 155 Q

28 D T S

29 S 140 Q S

30 T Q 156 D

31 S 157

Sexto Mesociclo

A B R IL M A IO JUN H O
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posicionamentos e zonas de pressão. A equipa técnica optou por alterar a 

organização estrutural, tendo em conta o que o jogo estava a pedir, colocando 

a equipa a jogar num 1-4-3-3. Para isso realizamos duas alterações e 

procurámos jogar com um médio mais defensivo e posicional que ajudasse na 

construção, com dois extremos rápidos e com um falso avançado muito móvel.  

A entrada na segunda parte foi completamente diferente, com uma atitude 

muito melhor. Conseguimos ter mais bola, construir a partir do GR e chegar a 

zonas mais ofensivas de jogo, com mais jogadores. Conseguimos imprimir 

mais intensidade no jogo, através de uma melhor circulação de bola, 

aproveitando a velocidade dos EXT, nomeadamente do esquerdo. Ao fim dos 

primeiros 10 minutos já tínhamos construído 3 oportunidades claras de golo, 

pecando apenas na finalização. Apesar de falhar na finalização a equipa estava 

melhor que o adversário, conseguindo jogar no meio campo adversário graças 

à mobilidade dos jogadores do meio campo e do avançado. È por meio de duas 

ruturas interiores e por dois lances de bola parada que voltamos a estar perto 

do golo, mas sem sucesso. Com o aproximar do final do jogo e com a busca do 

golo, acabámos por pecar defensivamente e sofrer o 3-0 final. 

A semana seguinte iniciou com uma conversa com os atletas e com uma 

chamada de atenção em relação ao que aconteceu na primeira parte do jogo, 

que devem ter melhores abordagens aos jogos se querem chegar o mais longe 

possível, e tentando perceber o que eles tinha sentido no jogo, que os tinha 

levado a não estar ao seu nível.  

Por sentirmos que o jogo foi bastante desgastante, tentamos fazer com o que o 

treino de segunda-feira não fosse muito exigente ao nível físico e emocional. 

Nos restantes treinos da semana ajustámos a nossa organização estrutural, 

procurando jogar com um médio mais defensivo e com 3 médios ofensivos, 

atrás do PL, aperfeiçoando a pressão e posicionamentos. 

No dia do jogo, durante o aquecimento fomos tentando manter o foco dos 

jogadores em relação ao jogo, e por estar muito calor, reforçando a importância 

da sua hidratação. 

Entrámos bem no jogo, assumindo desde cedo a vontade em construir o nosso 

jogo a partir da defesa e em estar com bola a maior parte do tempo. 
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Aproveitando o facto de o adversário estar com maior preocupação interior 

(devido ao maior número de jogadores nessa zona), os alas foram-se 

projetando no campo, onde fomos capazes de aproveitar o lado livre com 

algumas bolas longas para variar o centro de jogo. Após um erro do nosso GR 

que deixa fugir a bola das mãos, o adversário conquista um penalti que finaliza 

com sucesso. Posto isto, continuámos a acentuar a nosso jogo, conseguindo 

criar várias oportunidades de golo, ou através de cruzamento ou por meio de 

ruturas interiores. Numa dessas ruturas, conseguimos igualar o resultado. Após 

o golo, continuámos por cima do adversário denotando-se várias ligações e 

várias jogadas de qualidade, pecando apenas na finalização. Defensivamente 

estávamos coesos e a controlar bem a profundidade. Numa falta a entrada da 

área, e contra a corrente do jogo, o adversário volta a colocar-se em vantagem. 

Ao intervalo, apesar do resultado a equipa estava bem. Alguma chamada de 

atenção para aproveitar da melhor forma a largura e profundidade que o 

adversário dava. Realizou-se duas substituições, colocando um ala muito 

rápido que poderia aproveitar o espaço que era concedido pelo adversário. 

Na segunda parte, o adversário limitou-se a jogar bolas longas e defender no 

seu meio campo, onde os jogadores tiveram a capacidade de os atrair para o 

seu meio campo de forma a conseguir aproveitar a sua profundidade. Dessa 

forma, foram várias as oportunidades de golo que surgiram através de bolas 

em profundidade, que ou por má tomada de decisão ou por má finalização, 

acabaram por não ser concretizadas. Por outro lado, e de forma a variar o 

nosso jogo, também tivemos alguns momentos de ataque posicional, que foram 

aproveitados para ruturas interiores. Numa dessas situações é assinalado 

penalti e concretizado. Posto isto, e estando o adversário em claras limitações 

e desgastado, jogamos confortavelmente no seu meio campo e fomos 

procurando o golo que nos desse a vantagem no jogo. Após uma jogada de 

insistência e por um grande esforço do ala, a bola chega à entrada da área 

onde conseguimos rematar e finalizar com sucesso. Ate ao final do jogo fomos 

estando por cima do adversário e criando algumas oportunidades de golo, mas 

que acabaram por não mudar o resultado final. De realçar ainda uma grande 
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defesa do nosso GR no último minuto do jogo. Com isto conseguíamos a 

primeira vitória nesta competição. 

A semana seguinte por não conter jogo oficial, foi aproveitada para realizar um 

jogo de treino durante a semana com a equipa de sub-17 e mais dois jogos de 

treino no fim-de-semana, que permitissem experimentar coisas diferentes, dar 

tempo de jogo a atletas que não podiam competir por não estarem inscritos e 

por avaliar e analisar jogadores que estavam em observação. 

Na semana seguinte, por já se notar algum cansaço nos atletas optou-se por 

realizar dois treino (segunda-feira e sexta-feira) menos desgastantes, quer do 

ponto de vista físico quer emocional, optando por nos restantes dois dias de 

treinos, aumentar a intensidade e disponibilidade no treino. 

O jogo deste fim-de-semana seria jogado num campo mais curto, tanto à 

largura, como na profundidade, e debaixo de uma temperatura elevada. Dessa 

forma, o objetivo passava por passarmos a maior parte do tempo com a posse 

de bola, obrigando que o adversário se desgastasse mais do que nós. Da 

mesma forma, seria importante estarmos bem compactos defensivamente e a 

reação à perda ser agressiva. 

A entrada no jogo foi boa, com mais bola, contudo em apenas 5 minutos o 

adversário aproveitando o espaço lateral (erro defensivo do ala e do central 

direito), consegue chegar ao golo. Posto isto, a equipa não baixou o ritmo de 

jogo e procurou jogar. Apostando na variabilidade dentro e fora, aproveitamos 

bem a variação do centro de jogo, tal como o jogo entre linhas na zona central. 

Por outro lado, estávamos com dificuldades em chegar ao último terço com 

bola e trabalhar no meio campo adversário. Notou-se também alguma 

precipitação nos passes, tendo arriscado em alguns passes longos na procura 

da profundidade, que o adversário controlou bem. De certa forma, impedimos 

que o adversário saísse a jogar, e que conseguissem construir o seu jogo, 

fechando as linhas de passe, estando bem articulado no momento da pressão, 

obrigando o adversário a procurar a profundidade nas laterias. Conseguindo 

chegar mais a frente no campo, começamos a criar algumas oportunidades de 

golo, mas sem sucesso ao nível da finalização. De bola parada também não 

estávamos a ser eficazes. Numa boa jogada, e após um bom trabalho 
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individual dentro da área, surge um cruzamento para a pequena área, que é 

bem aproveitado e finalizado com sucesso. Até ao intervalo estivemos por cima 

do jogo, criando mais algumas oportunidades de golo, e impedindo que o 

adversário chegasse à nossa baliza. 

Ao intervalo, foi altura de pedir mais agressividade a nível defensivo, por 

estarmos a ser algo passivos na reação à perda. A nível ofensivo foi pedido um 

pouco mais de mobilidade e de paciência com bola, de forma a não estarmos 

sempre a acelerar jogo (pois iria desgastarmos). Em consonância pedimos que 

conseguíssemos jogar numa fase mais avançada do campo e que 

arriscássemos o remate de fora de área. Por isso, fez-se duas alterações no 

jogo, em jogadores do meio campo, que nos garantissem mais agressividade e 

criatividade com bola. 

Na segunda parte, a entrada em jogo é boa, com duas boas jogadas em 

ligações a dois toques conseguindo tirar dois cruzamentos perigosos. Com isso 

a equipa sentiu que poderia fazer golo, e numa jogada de insistência pela zona 

central sofre falta e consequente penalti, que acaba por ser concretizado. Após 

o golo, a equipa baixou de rendimento e o adversário começou a mostrar maior 

vontade em vencer o jogo. Começaram a surgir alguns erros defensivos 

sucessivos e o adversário voltou a acreditar que podia marcar e vencer o jogo. 

Posto isto, e com maior capacidade física, consegue chegar ao golo, 

novamente pelo lado direito da defesa, altura em que começamos não ter tanta 

bola como era o ideal. Com o aproximar no final do jogo, após uma bola parada 

mal cortada para a entrada da área, o adversário consegue rematar, tendo a 

bola batido num jogador antes de chegar a baliza, que acaba por trair o GR e 

entrar dentro da baliza. Logo a seguir, o jogo acaba, verificando-se um 

resultado negativo. 

Posto isto e analisando aquilo que foi o jogo, notou-se que alguns jogadores 

estavam a mostrar algum cansaço que os impedia de dar o seu melhor em 

campo, afetando o rendimento de toda a equipa, nomeadamente a partir dos 

65 minutos de jogo. Por isso achamos que seria melhor alguns jogadores 

pararem dois ou três dias e recuperarem junto dos fisioterapeutas do clube, 

uma vez que o treino de quarta-feira foi anulado. 
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Dessa forma, entravámos num ciclo em que iriamos jogar 5 vezes no espaço 

de uma semana, contabilizando-se 4 jogos oficiais (sábado, quarta-feira, 

sábado e segunda-feira) e 1 jogo de treino (domingo), para os jogadores que 

não estavam inscritos ou que estavam à experiência e precisavam ser 

observados. No fim-de-semana ao serem realizados dois jogos, os atletas 

utilizados no sábado foram dispensados do jogo de domingo. Dessa forma, os 

treinos iriam servir para recuperar os jogadores ativamente e melhorar e 

aprimorar aspetos que achávamos relevantes. De referir que nesta reta final da 

época, a equipa técnica achou por bem voltar ao 1-4-3-3. 

Após virmos de um jogo em que faltou sobretudo mais vontade de vencer o 

jogo que o adversário, notou-se o durante a semana, o empenho dos atletas 

em querer voltar a ganhar, e acima de tudo, colocar as nossas ideias em jogo.  

Entrámos no jogo com mais bola que o adversário, procurando variar, tanto 

interior como exteriormente o nosso jogo, atraindo o adversário a um lado e 

conseguindo explorar ruturas. A articulação entre lateral e extremo estava a ser 

bem realizada, onde um dava largura e o outro procurava zonas interiores, 

ficando bem equilibrados defensivamente, com os dois defesas centrais e o 

lateral do lado contrário. Num livre lateral conseguimos chegar ao golo. Até ao 

final da primeira parte continuamos a controlar o jogo, assumindo bem a 1ª e 2ª 

fase de construção para depois explorar alguns cruzamentos e ruturas. 

Ao intervalo, havia satisfação em relação ao que estava a acontecer, mas havia 

sempre algo a melhorar, nomeadamente o posicionamento do trinco, que não 

estava bem no jogo, estando muitas vezes fora de posição, optando por 

substituí-lo e colocar um jogador na sua posição, mostrando o que estava a 

correr mal e pedindo concentração. Por outro lado, um ou outro ajuste em 

relação aos momentos da pressão.  

Na entrada para a segunda parte somos surpreendidos por um adversário que 

procurou pressionar mais alto e com mais jogadores e que nos dificultou a 1ª 

fase de construção provocando alguns erros defensivos e perdas de bola. 

Dessa forma, foi necessário mostrar aos jogadores onde estava o espaço vazio 

e onde a bola deveria entrar, nomeadamente no meio campo ofensivo onde 

havia muito espaço e onde estavam sempre jogadores sozinhos. Começando a 
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obter sucesso nas saídas de bola, o adversário recuou no jogo e conseguimos 

chegar novamente com perigo, criando diversas situações de golo. Com isso 

conseguimos marcar novamente golo, na sequência de uma recarga a um 

remate à entrada da área. Jogando confortavelmente no meio campo 

adversário, conseguimos dilatar a vantagem no jogo, através de um 

cruzamento e de uma iniciativa individual. 

O jogo chegava ao fim com uma vitória, onde para além um jogo bem 

conseguido e onde demonstramos a nossa qualidade, a atitude de todos os 

atletas fez com que conseguíssemos sair vitoriosos. 

O jogo de domingo, de carater amigável, serviu para dar tempo aos atletas 

menos utilizados como para observar novos atletas, e permitir que os atletas 

que não foram convocados para o jogo anterior jogassem. Dessa forma, 

permitimos que houvesse competição e que fosse dado oportunidades a todos 

os atletas. 

Chegada quarta-feira, dia de mais um jogo, e com o treino de segunda-feira 

utilizado, sobretudo, para recuperação ativa de todos os jogadores e para 

alguma situação jogada que achávamos relevante melhorar, a equipa estava 

pronta para mais um jogo. Ao ser um jogo com um adversário do fundo da 

tabela, foi preciso chamar os jogadores à máxima concentração e foco para o 

jogo, tal como respeito pelo adversário. 

A entrada em jogo foi bem conseguida, conseguindo aplicar o que vinha sendo 

treinado e de acordo com as nossas ideias. Tendo a maior parte do tempo a 

posse de bola em nosso poder, fomos capazes de criar várias jogadas onde 

procurámos variar tanto interior como exteriormente, conseguindo várias 

situações de finalização. Em concordância, a chegada a zonas de finalização 

foi realizada com 4/5 jogadores o que permitiu que tivéssemos sucesso em 

maior parte das ocasiões, assinalando-se 6 golos na primeira parte. 

Ao intervalo, apesar de o resultado demonstrar a nossa melhor capacidade 

ofensiva, foi pedido mais agressividade na reação à perda da bola, tal como 

passes mais tensos, de forma a aumentar a intensidade do jogo, acelerando-o. 

A equipa técnica aproveitou e tendo em conta o calendário de jogos, gerir 

alguns jogadores e fazer 3 substituições ao intervalo. 
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Na segunda parte conseguimos manter o mesmo ritmo de jogo e continuar a 

criar inúmeras situações de golo. Mesmo com o resultado favorável fomos 

sempre em busca de mais e conseguimos finalizar com sucesso por mais 

algumas vezes. Depois o adversário acabou por recuar no campo e começou a 

demonstrar cansaço, permitindo aumentar ainda mais o resultado final. 

Com um novo jogo no sábado, e treinando apenas na quinta-feira, dia a seguir 

ao jogo anterior, a preocupação no treino passou por recuperar os jogadores 

ativamente e os preparar para o próximo jogo. 

Assim, no dia do jogo, o grupo estava preparado e motivado para defrontar a 

equipa adversária, que estava em lugares cimeiros da tabela e que iria criar 

mais dificuldades e adversidades que iriam permitir que fosse um bom jogo. De 

realçar apenas o muito calor, algo que poderia afetar os jogadores e deixá-los 

fatigados. 

Contudo, a entrada em jogo não foi a esperada, com algum receio e 

desconcentração por parte da equipa, perdendo diversas bolas e permitindo ao 

adversário criar situações de finalização e subir um pouco as suas linhas em 

campo. Apesar de conseguirmos sair em construção ofensiva através do 

guarda-redes, a pouca mobilidade apresentada pelo meio campo impedia a 

progressão e a chegada a zonas mais avançadas do campo, nomeadamente, 

ao meio campo ofensivo de forma a criar situações de finalização. Com o 

passar do tempo, foram feitos alguns ajustes e melhoramos a procura de bola 

no meio campo, mas onde o adversário, conseguia recuperar a bola, dada a 

sua agressividade defensiva. 

Ao intervalo, e por não estar a ir de encontro ao que procurávamos para o jogo, 

chamamos os atletas à atenção e á falta de atitude, indicando os principais 

erros e onde deveríamos ser claramente melhores, nomeadamente na reação 

á perda, na procura de bola (médios e avançados) e na criatividade em criar 

situações que nos levassem a finalizar. 

Na segunda parte a atitude foi completamente diferente e isso fez com que o 

jogo melhorasse. A equipa conseguiu criar várias jogadas em que fomos capaz 

de atrair o adversário a um corredor lateral para depois explorarmos o corredor 

contrário, aproveitando a velocidade dos extremos. Em consonância 
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conseguimos jogar no meio campo do adversário permitindo estar mais 

próximos de finalizar. Contudo, ao estarmos mais balanceados no ataque, o 

adversário acabou por aproveitar alguns desequilíbrios defensivos e em 

transições ofensivas criar perigo, conseguindo mesmo finalizar. Mesmo com o 

golo, a equipa não baixou os braços e foi atrás do golo, criando várias 

situações de golo, pecando apenas na finalização. Com o avançar do jogo, a 

equipa acabou por cometer vários erros defensivos, ficando a jogar com 10 

jogadores. Nisso, o adversário conseguiu em nova transição ofensiva marcar, 

aproveitando os nossos erros defensivos para vencer o jogo. 

Apesar de uma primeira parte fraca, a segunda parte mostrou vontade em 

vencer o jogo, criando situações e jogadas interessantes para finalização, 

apesar do adversário ter sido mais concretizador e oportunista. 

Com apenas 1 dia de descanso, e com novo jogo, a equipa técnica tentou fazer 

a gestão da equipa, aproveitando para colocar e dar a oportunidade a todos os 

jogadores de jogar, procurando os jogadores que estivessem menos 

desgastados. 

O jogo, apesar de ser com um adversário mais fraco, deveria ser encarado da 

mesma forma que os restantes, procurando uma entrada em jogo pressionante 

em busca do golo. 

E assim foi, conseguimos desde o início jogar tranquilamente no meio campo 

do adversário, com bastante mobilidade e com intensidade na troca de bola, o 

que permitia desequilibrar o adversário e desbloquear espaços importantes 

para criar situações de finalização. Mesmo aquando da perda de bola, o facto 

de estarmos mais compactos e próximos, permitia recuperar a bola de forma 

rápida, passando pouco tempo sem a posse da mesma. Após várias 

oportunidades, onde algumas pecaram pela finalização, conseguimos marcar. 

Dessa forma, o adversário na procura de recuperar a bola e tentar marcar, 

abriu espaços, permitindo entrar com maior facilidade em zonas de finalização. 

Assim, conseguimos voltar a marcar.  

Ao intervalo, reforçamos a importância de manter o foco, e o facto de quanto 

mais tempo passássemos com a posse de bola em nosso poder, menos 

desgaste iriamos ter e iriamos estar mais próximos de atingir o objetivo do jogo. 
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Na segunda parte, as dinâmicas com bola continuaram o que permitiu que 

voltássemos a finalizar por mais algumas ocasiões e que vencêssemos o jogo. 

Partindo para a última semana de treinos deste mesociclo e da época, que 

culminaria com o último jogo da época, procuramos manter o espirito de grupo 

e a sua entreajuda, para dessa forma, acabarmos a época desportiva da 

melhor forma. 

No dia de jogo a equipa estava empenhada em acabar da melhor forma a 

época e demonstrar que estava preparada para a próxima época com um 

maior nível de exigência, por se tratar de um campeonato nacional. 

Dessa forma, a entrada em jogo até foi conseguida com mais bola que o 

adversário, com dinâmicas nas laterais que baralharam o adversário e que 

permitiu irmos criando situações para chegar ao meio campo ofensivo. Por 

outro lado, estávamos melhor no corredor direito, o que fez com que 

afunilássemos um pouco o jogo. Em termos defensivos estávamos com linhas 

bem compactas e agressivos na recuperação da bola. Contudo, por alguns 

erros defensivos, nomeadamente através de passes errados ou por equilíbrios 

mal realizados, o adversário conseguia criar algumas situações de finalização. 

Numa dessas situações, consegue mesmo marcar golo. Posto isto, os 

jogadores foram atrás do golo, mostrando a união de grupo e o futebol de 

equipa. Continuando fieis as nossas ideias, a equipa foi capaz de ir construindo 

jogadas de forma a conseguir desbloquear espaços e encontrar diferentes 

formas de chegar a zonas de finalização. Após boas jogadas, o golo acaba por 

surgir. 

O intervalo chegava para corrigir alguns posicionamentos e fazer algumas 

alterações, onde a equipa técnica optou por substituir um jogador no meio 

campo para ganharmos mais frescura, mobilidade e que fizesse a bola circular 

de forma mais rápida. 

Na segunda parte, estando defensivamente certos e equilibrados, a equipa 

evitou que o adversário chegasse à nossa baliza, tendo na nossa organização 

ofensiva a capacidade de desequilibrar o adversário, fazendo com que este 

baixasse as suas linhas, jogando confortavelmente no seu meio campo, e 
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variando tanto o jogo interior com o jogo exterior. Com isso, conseguimos 

varias ruturas e cruzamentos que acabaram por ser finalizadas com sucesso. 

Assim, a época acabava da melhor forma com um jogo muito bem conseguido, 

e com um final de competição interessante. Participando numa competição de 

sub-19, conseguimos em muitos dos jogos ser superiores ao adversário e ser 

fieis aos nossos princípios e ideias, deixando em todos os jogos, o nosso 

cunho pessoal enquanto equipa. Por isso, o esforço e a dedicação aplicada 

pelos atletas foram atingidos com sucesso. 

Assim, esta competição terminou, conseguindo acabar com um total de 1 

pontos em 8 jogos, somando 5 vitórias e 3 derrotas. Complementando, fomos a 

equipa com mais golos marcados, somando 32 golos e a terceira melhor 

defesa com 12 golos sofridos. 

 

3.2.6. Análise de um Morfociclo 

O morfociclo que será aqui apresentado corresponde ao morfociclo número 21 

presente no quarto mesociclo. A análise dos planos de treino de uma semana 

de trabalho surge como forma de mostrar a forma como foram levadas todas as 

semanas desta época desportiva. Este morfociclo corresponde a uma semana 

de treinos, correspondente aos dias quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira e 

com um jogo no sábado. Por se tratar de uma altura de épocas festivas, o 

treino de segunda-feira não foi realizado, contudo, a equipa técnica achava 

relevante a existência do treino, de forma que permitisse recuperar os 

jogadores ativamente. De referir que com o jogo a ser realizado no sábado e o 

treino de segunda-feira a não ser realizado, o morfociclo padrão sofreu alguns 

ajustes para que não se perdesse a lógica do nosso treinar. De realçar ainda 

que este morfociclo culminava com um importante jogo no fim-de-semana com 

uma das equipas do topo da tabela e que acabou, mais tarde, por garantir a 

presença na fase final para subida ao campeonato nacional. A escolha por esta 

semana prende-se com o facto de ter havido uma preocupação extra em, 

sabendo da forma como o adversário jogava, o condicionar o máximo possível, 

sem nunca abdicarmos das nossas ideias e do nosso “jogar”. Para além disso, 

houve um trabalho de observação e analise do adversário e de equipas que 
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jogassem da mesma forma para que encontrássemos a melhor forma de os 

contrariar. 

Dessa forma, 2 semanas antes de se iniciar este morfociclo, a equipa técnica 

começou a delinear a estratégia para o jogo, tendo decidido: 

 Observar os 2 jogos anteriores ao nosso em que essa equipa 

participasse; 

 Analisar 3 jogos de equipas de alta competição que jogassem com a 

mesma organização estrutural, de forma a perceber como o adversário 

os tentava anular. 

Assim, dos 2 jogos observados e analisados, tiramos as seguintes ilações: 

1. Organização estrutural de 1-3-5-2; 

2. Ofensivamente: 

a) Equipa que gosta de construir a partir do GR; 

b) Coloca muitos jogadores na 1ª e 2ª fase de construção; 

c) Jogadores entre linhas; 

d) Alas subidos e o mais largos possível; 

e) Centrais (principalmente o esquerdo) procuram bolas longas 

para os avançados (nomeadamente do lado esquerdo, que era o 

mais ofensivo), para que estes ligassem com os alas e 

aproveitassem profundidade; 

f) Colocava entre 3 e 4 jogadores encostados a linha defensiva 

adversária para procurar desequilíbrios, ou por situações 

individuais ou em profundidade; 

g) Quando não procuravam profundidade, tentavam sair em drible, 

por situações individuais ou por combinações com o ala para 

cruzamento; 

h) Avançado do lado direito (esquerdino) por ser muito tecnicista e 

bastante rápido, procurava várias situações individuais; 

i) Colocavam 4 jogadores em zonas de finalização; 

j) Facilidade no remate fora de área; 

k) Jogadores rápidos no meio campo ofensivo. 
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3. Defensivamente: 

a) Linha de 5 defesas bem definida; 

b) Colocavam mais jogadores na zona interior e central do campo; 

c) Permitiam que o adversário criasse situações de superioridade no 

corredor lateral; 

d) Controlavam bem a profundidade; 

e) Centrais lentos; 

f) GR sobre pressão batia longo; 

g) Em pontapé de baliza, impediam que o adversário saísse a jogar. 

4. Bolas Paradas: 

a) Ofensivamente, procuravam atacar primeiro poste; 

b) Defensivamente, 5 jogadores defendiam à zona, e 4 jogadores 

com marcação homem-a-homem. 

 

Os 3 jogos que se decidiram analisar foram: 

 Manchester City vs Hoffenheim; 

 Hoffenheim vs Werder Bremem; 

 Mainz vs Hoffenheim. 

 

Destes 3 jogos tentamos identificar o seguinte: 

 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fase de pressão; 

 Comportamento da linha defensiva; 

 Compacidade coletiva; 

 Abrangência Ofensiva. 

Após a recolha de todos os dados e aspetos mais importantes, a equipa 

técnica reuniu-se para definir os momentos de pressão nas diferentes fases, 

procurando zonas referências espaciais no campo que ajudassem os 

jogadores, para dessa forma, complicar a vida do adversário e impedir que este 

conseguisse impor o seu jogo. Por outro lado, definir zonas importantes do 

campo por onde poderíamos encontrar mais espaço para jogar, tal como 

arranjar soluções de saída de bola quando iniciamos a construção ofensiva, 

sem nunca abdicar dos nossos princípios.  
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O morfociclo foi pensado e planeado em conjunto com todos os elementos da 

equipa técnica, e num primeiro momento, passava por recuperar os atletas 

ativamente do jogo do fim-de-semana. Num segundo momento passava por 

criar exercícios de treino que continuassem a trabalhar o nosso ataque 

posicional incidindo nos nossos momentos com bola, nomeadamente o nosso 

jogo interior, mas com preocupação para a variabilidade de jogo interior e 

exterior; e trabalhar a organização defensiva, nomeadamente a forma como 

iriamos condicionar o adversário, definindo as diferentes fases de pressão e 

focando no controlo da profundidade. 

Começando por introduzir o porquê da estruturação da semana de treinos, esta 

apesar de não consistir no treino de segunda-feira, deve ser referido uma vez 

que faz parte do padrão semanal de treinos e que é utilizado com o objetivo 

principal de recuperar ativamente os jogadores mais utilizados no jogo anterior, 

e de, para os jogadores menos utilizados, criar situações de jogo reduzidas de 

forma a potenciar que todos os atletas cheguem ao treino seguinte no mesmo 

estado ou em estados idênticos, isto é, no que diz respeito à dicotomia esforço-

recuperação. O treino de quarta-feira foi realizado com o objetivo de manter o 

foco na manutenção de posse bola e na variação do centro de jogo, incidindo 

na 1ª fase de pressão após saída de pontapé de baliza. O treino de quinta-

feira, realizado com dimensões maiores, isto é, focado em exercícios macros, 

foi direcionado para o ataque posicional e na capacidade de manter a posse 

bola, para a 2ª e 3ª fase de pressão e para a transição ofensiva. O treino de 

sexta-feira, o último antes do jogo, teve a preocupação de insistir no trabalho 

de finalização, tal como na 3ª e 4ª fase de pressão e controlo da profundidade.  

Assim sendo irei qui expor os planos de treino do morfociclo, analisando-os 

criticamente. 

 

Análise do treino nº77 – 2 de Janeiro de 2019 (ver Anexo 1) 

O treino de quarta-feira incidiu no objetivo principal de abordar a organização 

defensiva, nomeadamente a 1ª fase de pressão, aquando do pontapé de baliza 

adversário, tal como a recuperação da posse de bola, de forma agressiva, sem 
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nunca descurar o que é o nosso jogar e neste caso, incidir na posse de bola, 

variando o jogo interior com o exterior. 

De forma a melhor aproveitar o tempo de treino, numa fase inicial, enquanto 

estavam a ser montados os exercícios de treino, ao mesmo tempo os atletas 

foram ativando em diferentes “meiinhos” de 5x2 ou 6x2, com pausas para 

mobilização articular.  

Como primeiro exercício, realizou-se, em simultâneo, uma situação de 

manutenção de posse de bola de (5+4)x(5+4)+2Jk’s e uma situação de 

agilização jogada de 2x2 com auxílio de 3 apoios ofensivos. Na situação de 

posse de bola, era pretendido que ofensivamente os jogadores fossem 

capazes de manter a bola, ocupando de forma inteligente o espaço 

conseguindo aproveitá-lo, colocando jogadores interiormente para que não 

jogassem apenas a largura e que variassem o jogo exterior com o jogo interior, 

uma vez que tinham superioridade numérica de 7x5 visto disporem de joker’s 

interiores, com os quais poderiam pontuar após ponte, ou efetuando 12 passes 

consecutivos; defensivamente o objetivo passava por recuperar rapidamente a 

posse de bola e sermos capazes de após a sua recuperação, transitar em 

segurança, quer pelos apoios exteriores quer pelos colegas que estavam a 

defender, havendo clara preocupação com o jogador que pressionava a bola e 

com os restantes que deveriam realizar coberturas defensivas e assim impedir 

que o adversário mantivesse bola; na situação de agilização jogada, os 2 

atacantes que disponham de 3 apoios, tinham o objetivo de finalizar nas mini-

balizas após chegada ao apoio vertical, podendo apenas finalizar com chegada 

na zona neutra, tendo que para isso procurar várias situações de 1x1, que 

deveriam solicitar mudanças de direção, acelerações e travagens, e drible; 

defensivamente a preocupação passava pela correta orientação dos apoios e 

pelas coberturas defensivas. Em ambos os exercícios o feedback dado ia 

sempre de encontro ao que achávamos que poderia melhorar, nomeadamente, 

a capacidade de ter bola, e não ter medo de a perder, isto é, errar, tal como 

corrigir posicionamentos defensivos e orientações de apoios, e solicitar mais 

mudanças de aceleração de forma a passar pelo oponente. 
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O segundo exercício, em situação de (Gr+10)x(Gr+10)+2Jk’s, o objetivo 

passava por conseguirmos variar o centro de jogo de forma mais rápida, 

permitindo poucas ligações em cada quadrante de forma a chegar ao lado livre 

ou mesmo á zona ofensiva mais rápido. O auxílio dos joker’s interiores permitia 

muitas vezes ganhar superioridade numérica e procurar diferentes soluções de 

passe. Defensivamente o objetivo passava por equilibrar bem a equipa e por 

procurar pressionar o adversário, levando-o a jogar para zonas exteriores, isto 

é, para a zona lateral do campo. Os jogadores numa fase inicial estavam a ter 

algumas dificuldades em conseguir chegar aos restantes quadrantes, ou por 

dificuldade em saída de bola, ou por pouca movimentação dos colegas de 

equipa. 

O terceiro exercício procurava trabalhar a 1ª fase de pressão e a forma como 

queríamos condicionar o adversário do fim-de-semana, na reposição do 

pontapé de baliza. Para isso, dividimos o campo em duas zonas, para valorizar 

a recuperação em zona ofensiva, o que significava que a pressão tinha sido 

bem sucedida e o adversário “caísse no nosso engodo”, ou obrigar o 

adversário a jogar longo e aí recuperar bola. O objetivo passava por deixarmos 

a bola sair pelo central da direita para depois fecharmos bem a zona central e 

impedir que a bola fosse jogada de forma a recuperarmos logo bola ou levar o 

adversário a jogar longo. Com isto fomos criando zonas referenciais no campo 

de forma a que os jogadores tivessem uma ideia mais real do momento em que 

iriam iniciar a pressão. Ao longo do exercício fomos parando várias vezes o 

mesmo de forma a corrigir posicionamentos e darmos feedback de encontro ao 

que era desejado, indo os atletas de encontro ao que era pretendido. 

O último exercício do treino (Gr+10)x(Gr+10) promovia situação de jogo formal 

com preocupação para ataque posicional e equilíbrios defensivos. Desta feita, 

procurávamos apurar os momentos da equipa com bola e sem bola, 

procurando diferentes formas de finalização, quer por remate de longe, 

cruzamento ou ruturas. 

Finalizado o treino, este decorreu conforme o planeado, tendo a equipa técnica 

ficado satisfeita com o que foi trabalhado e com o empenho que os atletas 

estavam a demonstrar no treino, percebendo o que era desejado na estratégia 
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para o próximo jogo, nomeadamente para o que foi treinado, isto é, 1º fase de 

pressão. 

 

Análise do treino nº78 – 3 de Janeiro de 2019 (ver Anexo 2) 

O treino de quinta-feira em consonância com os restantes treinos da semana, 

tinha como objetivo passarmos para a fase seguinte da estratégia para o jogo 

seguinte, o que indicava que nos íamos focar na 2ª e 3ª fase de pressão, na 

transição ofensiva e mantermos o foco no nosso ataque posicional. 

Desta feita, iniciamos o treino com um breve mobilização articular intercalada 

com “meiinhos” para ativação enquanto o treino era montado. Posto isto, 

passamos para o primeiro exercício. 

O primeiro exercício, e por ser quinta-feira, na nossa forma de pensar, era o dia 

macro, logo englobava exercício com maior tempo de duração, maior numero 

de jogadores e mais espaço de jogo. Dessa forma, iniciamos com um exercício 

de manutenção de posse bola (4+3)x4+1Jk com foco na equipa que tem a bola 

para a qualidade na manutenção de posse de bola, para os passes e para a 

capacidade de variar o centro de jogo, após 8 passes consecutivos. 

Defensivamente, procurámos que os jogadores fossem capazes de pressionar 

em conjunto, isto é, ter sempre alguém na pressão e os restantes nas 

coberturas defensivas, onde após conseguir a recuperação da bola, conseguir 

transitar finalizando nas mini-balizas ou conseguindo tirar a bola da zona de 

pressão e variar o centro de jogo. O exercício acabou por ter a dinâmica 

desejada, conseguindo as equipas em posse de bola ter mais sucesso do que 

defensivamente. Nos tempos de recuperação, impôs-se uma situação de saída 

em reação após coordenação em escada. 

O exercício seguinte procurava focar na 2ª e 3ª fase de pressão e com alguns 

focos para relembrar a 1ª fase de pressão. Foi criado um exercício em que a 

bola iniciava na 2ª fase de construção para que pudéssemos referir o que 

estava idealizado para contrariar o jogo adversário e aí incidir nas diferentes 

fases de pressão, onde o objetivo sempre que a bola chegava ao central 

adversário era condicionar toda a equipa, onde o PL fechava no central e toda 

a equipa basculava em função dele, fechando espaços interiores e obrigando o 
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adversário a errar, de forma a conseguirmos recuperar a posse de bola. No 

exercício procurámos por condicionantes e diferentes valorações de pontos 

para que os atletas entendessem a zona ideal para ganhar a bola. Por vezes a 

bola saía de pontapé de baliza de forma a relembrar o que foi treinado 

anteriormente. O exercício acabou por ter alguns momentos de paragem de 

forma a explicar os posicionamentos corretos e a forma como queríamos que o 

adversário fosse pressionado, acabando por passar a mensagem desejada 

para os atletas e a forma como estes se deviam comportar em todos os 

momentos em organização defensiva. Nas recuperações do exercício, 

procurou-se implementar uma situação de finalização de 1x1 em velocidade.  

O terceiro exercício, promovia uma situação de (Gr+10)x(Gr+10)+2Jk’s, onde 

se trabalharam diferentes situações, como a fase de pressão ao adversário 

adicionando, em caso de recuperação, transição ofensiva de 5x5, em zonas 

altas do campo; e em simultâneo ataque posicional da equipa adversária em 

superioridade numérica de 7x5, com possível chegada dos extremos para 

igualdade numérica. Dessa forma, conseguíamos englobar tudo o que tinha 

vindo a ser treinado durante a semana e a forma como tinha sido interiorizado 

por todos os atletas, percebendo quem estava mais capaz e mais apto para ser 

solução no jogo. Nos tempos de recuperação, procurou-se situações de 

finalização 1x1 em velocidade, com 2 balizas. 

A equipa técnica estava confiante como a forma com que a informação estava 

a ser passada aos atletas, tal como a forma como esta estava a ser 

interiorizada por todos. 

 

Análise do treino nº79 – 4 de Janeiro de 2019 (ver Anexo 3) 

Por ser um treino próximo do dia de jogo, a equipa técnica optou por dividi-lo 

em duas partes. Uma primeira fase, cerca de 35 minutos, em campo; e uma 

segunda fase, na sala de vídeo para que pudessem ser passadas aos atletas 

todos os clips de vídeo que foram sendo selecionados e trabalhados para 

mostrar a forma como o adversário iria jogar e a forma como nós os iriamos 

condicionar, de acordo com o que vinha sendo treinado durante a semana. 
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O treino iniciou com uns “meiinhos” de 7x2 para que estivessem ativos, com 

um exercício de velocidade de reação, no tempo de recuperação.  

O segundo exercício (Gr+5)x7 procurou trabalhar o ataque posicional da 

equipa com entrada em espaço de rutura para finalização; e defensivamente o 

controlo da profundidade e a orientação de apoios da linha defensiva. Na 

recuperação, situação de ligações para finalização. 

Por fim, a inclusão de um jogo lúdico com finalizações de cabeça para 

descomprimir da semana de treinos, que em termos psicológicos e físicos foi 

bastante exigente. Esta primeira parte do treino serviu para ter os atletas ativos 

e focados no jogo do dia seguinte. 

A segunda parte do treino serviu, como já referido anteriormente, para passar 

alguns vídeos relevantes para o jogo, onde se foram reunindo imagens do 

adversário e imagens dos três jogos observados para que os atletas ficassem 

bem elucidados e esclarecessem qualquer dúvida. 

Desta forma, terminou a semana de treinos, que foi exigente, onde se 

introduziu muita informação para o jogo, mas na qual todos (equipa técnica e 

jogadores) saímos satisfeitos com o que foi posto em prática.  

 

3.3. Plano Prevenção de Lesões 

Neste ponto será apresentada uma revisão da literatura na área do treino para 

a prevenção de lesões, nomeadamente o treino de força e planos de treino 

complementares de prevenção de lesões. Serão expostos diferentes tipos de 

treino de força para cada grupo muscular e 3 circuitos de treino 

complementares que foram efetuados, um em cada dia da semana. 

 

3.3.1. Revisão de Literatura 

O Futebol é uma modalidade coletiva, que envolve exigências ao nível tático e 

físico, sendo que este último se carateriza pelo intenso contacto físico, 

movimentos curtos, rápidos e não contínuos, tais como acelerações, 

desacelerações e mudanças de direção, isto é, intensidade elevada, 

intermitente e com sequencias aleatórias de esforço e repouso (Ana et al., 

2015). 
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Dessa forma, os jogadores ao treinarem no limite das suas capacidades físicas, 

ficam sujeitos a lesões. Pinheiro (1998) define lesão desportiva como qualquer 

dano, que resultante da participação no desporto, que afeta um ou mais 

segmentos do corpo humano, prejudicando o nível de atividade e que requer a 

necessidade de cuidados ou aconselhamento médico ou de reabilitação. A 

incidência de lesões no futebol tem vindo a ser alvo de várias investigações e 

estudos (Junge & Dvorak (2004)). 

Nos jovens atletas a incidência de lesões parece aumentar com a idade, com 

maior incidência na faixa etária dos 17 aos 18 anos. Soomro et al. (2016) 

referem que a participação no desporto é vista como uma das principais causas 

de dor e lesão, onde 50% das lesões nos adolescentes são devidas à 

sobrecarga de esforço. Essas lesões têm inúmeras consequências individuais 

e sociais, que incluem longos períodos de paragem, bem como tratamento e 

reabilitação. Neste sentido, têm sido discutidas medidas para a prevenção de 

lesões e qual a sua real eficácia, que permitam manter a participação 

desportiva por mais tempo, os quais devem ser estruturados e multifacetados, 

e aplicados de forma consistente e frequente durante longos períodos. 

A prevenção de lesões no desporto visa evitar ou minimizar disfunções que 

afetem o atleta e o seu rendimento desportivo durante a prática desportiva. Em 

complemento, a prevenção pode impedir a instalação de sequelas provenientes 

de uma disfunção pré-existente, de forma a garantir a manutenção do seu 

rendimento e a participação do atleta no desporto. A prevenção é um domínio 

importante, permitindo que os atletas estejam menos propensos a paragens, 

através de uma boa capacidade de resposta aos problemas impostos (Pinheiro, 

2015).  

Através da literatura, percebemos que as lesões no futebol afetam sobretudo o 

tornozelo, a articulação do joelho e os músculos da coxa e da perna, sendo os 

tipos de lesões mais comuns as entorses, as distensões e as contusões. A 

maior parte das lesões musculares ocorrem nos membros inferiores sucedendo 

das características específicas do futebol, nomeadamente as acelerações, 

desacelerações e mudanças de direção. De referir que diversos estudos 

apontam para os fatores de risco deste tipo de lesões, como o fraco equilíbrio e 
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estabilidade do core ou a força, elasticidade e arquitetura dos músculos. 

Programas de prevenção de lesões são benéficos ao nível da força muscular 

dos membros inferiores, reduzindo desequilíbrios musculares, tal como ao nível 

do melhoramento da flexibilidade, para evitar a tensão muscular, bem como o 

equilíbrio proprioceptivo, que melhoram a preparação física e permitem a sua 

participação no desporto. Ekstrand et al. (1983) forneceu evidências de que 

programas suplementares poderiam ter um papel importante na prevenção de 

lesões em jogadores de futebol. Junge et al. (2002) realizou um dos primeiros 

estudos que demonstrou benefícios de um programa generalizado de lesões 

para jovens do sexo masculino com idades entre os 14 e os 19 anos, com 

vários níveis de habilidade e desempenho. Este programa foi composto por 10 

exercícios para melhorar, como por exemplo, a resistência, a coordenação, a 

estabilidade dos membros inferiores, a força do tronco, quadril e membros 

inferiores, entre outros. Assim sendo, a pertinência do trabalho da força no 

futebolista deverá ter sempre uma transferência para as ações especificas do 

jogo de futebol. Para Soares (2005) a força surge como um suporte básico de 

expressão das capacidades específicas do futebolista, uma vez que, ter um 

papel importante no rendimento do atleta, também é tida com um importante 

papel na prevenção de lesões, evitando ou atenuando desequilíbrios 

musculares entre os músculos agonistas e os músculos antagonistas. O 

mesmo autor refere que tendo em conta as ações, tais como arranques, 

travagens, saltos, remates, mudanças rápidas de direção, o atleta necessita de 

elevados níveis de força muscular. Dessa forma, os objetivos do treino de força 

no futebol, passam pelo aumento da qualidade do gesto técnico através do 

aumento especifico induzido pela melhor funcionalidade muscular, pelo 

aumento da resistência à fadiga muscular, por recuperar o mais rápido possível 

os níveis de força após um jogo ou treino intenso e por prevenir lesões através 

de uma melhor estabilidade articular. Suchomel et al. (2016), com base na 

literatura, indicam que quanto maior for a força muscular, melhorar é a 

capacidade de executar as habilidades (técnicas) desportivas no geral, como 

correr, saltar e mudar de direção, e produzir melhores desempenhos nas 

habilidades especificas de cada modalidade desportiva, potencializando o 



141 
 

atleta mais cedo e em maior medida, onde a prescrição do treino de força deve 

ser apropriada e progressiva, usando uma variedade de métodos para 

aumentar a força desempenhando um papel importante na ocorrência de 

lesões. De facto, uma metanálise indicou que os protocolos de treino de força 

que foram examinados reduziram as lesões desportivas a menos de um terço e 

que as lesões por sobrecarga excessiva poderiam ser também reduzidas em 

quase 50%. O treino de resistência pode igualmente reduzir o número de 

lesões devido ao aumento da força estrutural dos ligamentos, músculos, 

tendões e junções ósseas. Além disso, as alterações no conteúdo mineral 

ósseo provocadas pelo treino de força podem auxiliar à redução de lesões 

esqueléticas. Os desequilíbrios musculares expressos pela relação 

agonista/antagonista e a fraqueza dos músculos do core, aumentam o risco de 

lesão, onde uma rotina de força eficaz corrigirá esses desequilíbrios 

musculares entre agonista/antagonista e aumentará a força e o controlo 

neuromuscular dos músculos do core (Swinnen, 2016). 

Como é referido por Suchomel et al. (2018), o desenvolvimento da força 

muscular é sustentado pela combinação de fatores morfológicos e neurais 

(incluindo a secção transversa e arquitetura do músculo, rigidez musculo-

tendinosa, recrutamento de unidades motoras, entre outros) sendo que os 

exercícios que utilizem o peso corporal, exercícios realizados com kettlebell e 

exercícios pliométricos são relevantes para o desenvolvimento da força 

muscular e para o melhorar o controlo neuromuscular dos membros inferiores. 

Os jogadores com maiores níveis de força estão menos propensos a lesões 

devido a uma maior resistência muscular e à fadiga. Os atletas que iniciam o 

treino de força devem ter em atenção o desenvolvimento de uma base de força 

que lhes permita cumprir esse objetivo. 

Segundo Kirkendall (2010) o Programa FIFA 11+, ao ser um programa de 

aquecimento generalizado, estruturado e progressivo, e ao incorporar 

exercícios de estabilização, força e equilíbrio com o controlo neuromuscular do 

quadril e joelho, e ao promover a consciencialização do movimento e controlo 

motor, é eficaz na redução o risco de lesões. Assim, aquando da sua utilização 

e em termos de performance, vários estudos apontam para resultados positivos 
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no ganho, por exemplo, de controlo neuromuscular e melhoria da força 

isocinética dos músculos dos membros inferiores. De referir que os programas 

que incluam o FIFA 11+ e que obtiveram sucesso, eram realizados duas a três 

vezes por semana. 

Desta forma, de encontro aos objetivos inicialmente propostos e com o auxílio 

do treinador de Guarda-Redes, para os atletas que demonstraram 

disponibilidade e vontade em participar em treinos no ginásio (antes do treino 

de futebol propriamente dito), desenvolveram-se treinos de força muscular para 

os diferentes grupos musculares, como o bíceps, o tríceps, o peito e as pernas, 

complementado com um programa de exercícios ao nível do core, pliometria e 

propriocepção, como forma de reforço muscular. De salientar que este último 

se focou sobretudo nos músculos mais importantes para o futebolista, como 

são os músculos do core, os músculos posteriores e anteriores da coxa, e 

ainda os músculos posteriores e anteriores da perna, isto é, sobre os músculos 

dos membros inferiores, por se tratar do seu “meio” de trabalho. Procurou-se 

assim implementar os exercícios ideais para cada grupo muscular, tal como 

para o programa complementar que se baseou no programa FIFA 11+ e o 

relatado na literatura, respeitante à temática de prevenção de lesões nos 

futebolistas. 

 

3.3.2. Treino de Força  

Tendo em conta que o Clube dispõe de um ginásio com máquinas de 

musculação e pesos livres, entre outros materiais, para os atletas da formação, 

foi iniciado com alguns atletas da equipa de sub-16 um programa de treino de 

força para diferentes grupos musculares, a saber: peito, bíceps, tríceps e 

membros inferiores. Santos (2018a) considera que o recomendado é que cada 

sessão de treino de força tenha uma duração mínima de 20-30 minutos e que 

seja composta por 2 a 3 séries de exercícios com 8 a 15 repetições por série. 

Assim, este trabalho foi realizado três vezes por semana, à segunda-feira, à 

quarta-feira e à quinta-feira, sendo que no último treino da semana se dava 

descanso aos atletas. Optou-se por no treino de segunda-feira, após o jogo, 

não realizar treino de força dos membros inferiores por ser o dia a seguir ao 
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jogo. Assim sendo, numa primeira fase, o objetivo passou por ensinar o correto 

movimento, ou seja, a técnica de todos os exercícios, tal como a correta 

postura. De seguida, e após uma boa interiorização do movimento, começou a 

adicionar-se carga de forma progressiva. Em cada sessão os atletas faziam 

cerca de 5 minutos de bicicleta, para ativação geral, e, para cada grupo 

muscular, realizavam um exercício específico de ativação muscular, sempre 

com auxílio de bandas elásticas. Para cada grupo muscular eram realizados 

três exercícios. Serão expostos, seguidamente, os diferentes planos de treino 

(ver Anexos 4, 5, 6 e 7)  

 

3.3.3. Programa complementar 

Como programa complementar, assim como foi referido anteriormente, foram 

definidos vários exercícios que abrangessem o treino do “core”, o qual envolve 

os músculos da região abdominal, considerando os principais músculos deste 

complexo (os músculos do assoalho pélvico, transverso abdominal, multífidos, 

oblíquos internos e externos, reto abdominal, eretores da coluna 

(sacroespinhal, longissimus thoracis e o diafragma), e os músculos secundários 

deste complexo, como o grande dorsal, glúteo máximo e trapézio. Com o 

desenvolvimento dos músculos do “core”, pretende-se aumentar a eficiência 

neuromuscular, melhorar a fluência e a coordenação funcional dos 

movimentos. O treino desta musculatura envolve a estabilização, movimentos 

de flexão/extensão, inclinação lateral e rotação axial do tronco. Utilizaram-se 

exercícios que envolviam apenas o peso corporal e superfícies estáveis, e 

alguns exercícios envolvendo a utilização de uma “stability ball”, na procura de 

aumentar a estimulação neuromuscular, sendo a utilização deste material 

apontada como benéfica para o equilíbrio, coordenação, proprioceção, 

consciência cinestésica, força, potência, estabilidade e amplitude do 

movimento (Santos, 2018b).  

Em complemento utilizaram-se ainda exercícios para reforço muscular 

daqueles que são os músculos considerados mais suscetíveis a lesão no 

jogador de futebol, como os músculos quadricípites, isquiotibiais, adutores, 

gastrocnémio, tibial anterior, todos eles pertencentes aos músculos da coxa e 
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da perna. Em todos os exercícios havia a preocupação com o correto 

posicionamento e postura do atleta, para evitar qualquer tipo de dano, 

nomeadamente na coluna. Este programa complementar precedia o treino de 

força. Foram delineados três circuitos, um para cada dia de treino da força. Na 

segunda-feira procurava-se a realização de exercícios mais estáticos e que não 

envolvessem tanto desgaste, por ser o dia seguinte à competição. Nos 

restantes dois circuitos realizavam-se exercícios dinâmicos e que exigissem um 

pouco mais dos atletas. Este programa não excedia mais de 15 minutos. Os 

circuitos serão de seguida expostos (ver Anexos 8, 9 e 10). 
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4. Desenvolvimento Profissional 

Neste capítulo irei expor todas as minhas reflexões críticas de forma 

aprofundada e cuidada sobre o que foi o meu percurso ao longo da época e o 

que mudou em termos pessoais e profissionais; a forma como foi sendo 

construída a minha identidade profissional e as mudanças que presidiram à 

construção da mesma; o motivo (o porquê) da realização do estágio, assim 

como as minhas aspirações, expetativas iniciais e objetivos estipulados a priori, 

refletindo sobre elas. 

Antes de mais, quero realçar que a realização deste estágio faz parte de mais 

uma etapa da minha formação académica, tendo sido de enorme 

enriquecimento e desenvolvimento enquanto treinador de futebol. Este estágio 

permitiu-me vivenciar uma série de experiências, que me ajudaram a adquirir e 

desenvolver competências relevantes na formação profissional de treinador e, 

ao mesmo tempo, desenvolver diferentes interações com os demais agentes 

que envolviam o treino. 

Desta forma, e confrontando-me com o motivo para a realização do estágio, 

pude vivenciar de perto uma época desportiva e aproximar a teoria da prática. 

Indo de encontro àquilo que foram as minhas expetativas, os objetivos e 

finalidades do estágio, estar por dentro do processo de treino e entendê-lo era 

um grande objetivo, o qual foi atingido com sucesso, participando no seu 

planeamento, organização e orientação. Em concordância, a estrutura e 

organização do clube, as pessoas com quem tive contacto diário, tal como as 

relações interpessoais, fizeram com que o desempenho das minhas funções 

fosse levado com exigência, compromisso, empenho e dedicação. 

Desde cedo entendi que no estágio iria conseguir cumprir os objetivos a que 

me tinha proposto, como os de participar ativamente no treino e de ter a 

possibilidade de interferir no mesmo, uma vez que antes dos treinos de pré-

época se iniciarem, o Treinador Principal solicitou-me que planeasse e 

orientasse os primeiros 10 a 15 minutos de cada treino, no que se referia à 

ativação inicial para o treino, pondo-me à vontade e dando-me indicações de 

auxílio a esta parte do treino. Contudo, esta parte inicial do treino era da minha 

autoria, mas onde foi colocada a exigência de o ter que o realizar sem bola, 
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cumprindo o objetivo de mobilização articular (analítico). Isto ajudou-me a 

perceber que os atletas preferiam algo mais dinâmico e interativo e que 

incluísse bola, notando-se algum desleixo da parte deles, fazendo-me ver que 

se pudesse incluir o fator “bola” ia de encontro às suas pretensões. Assim, e 

após conversa com o Treinador Principal, decidiu-se propor aos atletas que, 

caso estes vencessem o jogo do fim-de-semana, o aquecimento no treino seria 

com bola, caso perdessem ou empatassem, o aquecimento seria sem bola. 

Com isto conseguimos provocar nos atletas alguma motivação extrínseca para 

os jogos. Com o surgimento do novo Treinador Principal, as ideias foram um 

pouco diferentes e permitiu que fossem de encontro ao que inicialmente eu 

idealizava fazer (incluir no aquecimento, a bola, com paragens para 

mobilização articular analítica). Assim, o aquecimento foi apoiado pelo novo 

Treinador Adjunto e permitiu aproximar as minhas ideias daquilo que pretendia 

realizar, ganhando assim o “meu espaço”. 

Em consonância com ambos os Treinadores Principais, era questionado o que 

seria relevante ou importante trabalhar em cada semana de treino. O treino era 

planeado e organizado por eles, mas era pedido sempre a opinião dos 

restantes elementos da equipa técnica. Numa primeira fase discutiam-se regras 

e condicionantes dos exercícios, e os exercícios complementares, da parte final 

do treino, eram pensados, desenhados e postos em prática por mim. Numa 

segunda fase, e com o novo Treinador Principal, o normal era este pedir 

exercícios que estivessem de acordo com o que estava delineado trabalhar, e 

caso este gostasse, realizando ou não alterações, estes eram colocados em 

prática. Para além do referido, e antes de cada treino, a equipa técnica em 

conjunto discutia qual o melhor exercício e quais as melhores condicionantes 

que este deveria ter, ou adaptávamos exercícios por acharmos que os 

poderíamos melhorar e chegar de outra forma ao objetivo do treino. Em todos 

os treinos existia articulação de quem assumia a coordenação dos exercícios, 

onde em muitas das ocasiões, por estarem a ser realizados vários exercícios 

ao mesmo tempo, cada um ficava com a orientação de um exercício. Caso 

existisse apenas um exercício, cada um tinha a sua função dentro do mesmo. 

Isto fez com que melhorasse alguns aspetos enquanto aspirante a treinador, na 
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medida em que desenvolvi a minha criatividade na procura de realizar 

exercícios que chegassem perto dos objetivos do treinador e do treino, e que 

conseguissem captar a máxima atenção e concentração dos atletas; por outro 

lado, desenvolvi a capacidade de explicação e orientação dos exercícios, onde 

tentei simplificar ao máximo a explicação para que os atletas o conseguissem 

entender, assim como a sua orientação, uma vez que melhorei o meu feedback 

e percebi quando o deveria dar (altura mais oportuna) ou quando deveria 

deixar o exercício “rolar” e esperar que os atletas conseguissem chegar ao 

objetivo.  

Do mesmo modo, consegui desenvolver o aspeto reflexivo e crítico no treino e 

no jogo, muito pelas conversas que ocorriam no final destes, com toda a equipa 

técnica, onde no final do treino nos questionávamos sobre o que tinha corrido 

bem e menos bem, se os exercícios estavam bons ou menos bons, e como os 

atletas se sentiam; o facto de fazermos a viagem de regresso a casa no 

mesmo carro, promovia o diálogo e a discussão do que tinha sido o treino ou o 

jogo. Após o final destes discutia-se o que se tinha passado, onde cada 

Treinador exprimia o seu ponto de vista, onde, muitas das vezes, se retirava o 

importante a trabalhar durante a semana.  

Outro aspeto, de relevante importância, foi o facto de ter tido a oportunidade de 

ter dois Treinadores que me fizeram crescer enquanto aprendiz e enquanto 

profissional, uma vez que exigiram de mim todas as minhas valências e 

capacidades, auxiliando-me quando necessário e guiando-me num caminho 

que só é possível fazer, com o companheirismo e amizade que foram 

desenvolvidos. Ademais, a relação criada com os restantes elementos da 

equipa técnica fez com que vivêssemos momentos de grande alegria e 

partilhássemos experiências e emoções, que estou certo me acompanharão 

para o resto da minha vida. 

Ao longo da época a utilização de um bloco de apontamentos ajudou-me a 

tomar as minhas notas, quer em relação à equipa, quer em relação ao estágio, 

permitindo-me debater e refletir sobre os mesmos, funcionando como um 

grande auxílio sobre aspetos que fui achando pertinentes colocar neste 

relatório. 
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Deste modo, e após cerca de 10 meses de contacto diário com todos, esta 

vivência permitiu-me uma grande troca e partilha de conhecimento, que estou 

seguro, me ajudará na minha vida profissional futura. De facto, a troca de 

ideias e a constante aprendizagem colaborativa com toda a equipa técnica 

desenvolveu em mim o aspeto crítico e a visão em relação a muitos aspetos 

ligados ao treino. 

Por outro lado, o trabalho que desenvolvi a nível do ginásio, no que respeita ao 

treino de força e ao programa complementar, permitiu por em prática algumas 

ideias que tinha, principalmente em realizar exercícios de reforço muscular que 

achava relevante e que me permitiu ter uma visão de que se aliarmos ao treino 

(futebol), um programa de reforço muscular, acredito que o atleta fica mais 

completo e menos propício a lesões, e fica dotado de mais fortes grupos 

musculares. Neste aspeto os atletas que se mostraram disponíveis, fizeram 

com que me interessasse ainda mais por este assunto, fazendo com que 

estudasse o que era correto ou não, e fosse em busca de exercícios que lhes 

trouxessem benefícios. Por isso, puder ajudá-los a corrigir e ver a sua evolução 

em termos de gesto técnico, movimento e execução dos exercícios e 

consciencializá-los do que devem e não devem fazer, permite-me ficar 

satisfeito com o trabalho realizado. 

Por fim, o estágio findado no clube, fez com que este fosse muito positivo para 

a minha formação e aprendizagem, permitindo-me a aquisição de 

competências que me permitiram melhorar e evoluir enquanto treinador. Por 

isso, o esforço e empenho dedicado ao estágio fizeram com que o 

Departamento de Formação do Clube me fizesse um convite para 

desempenhar as funções de treinador adjunto da equipa de sub-16, 

valorizando o trabalho desempenhado durante a época desportiva, motivando 

em mim um sentimento de satisfação, mas impondo-me um sentido de 

responsabilidade maior por forma a trabalhar todos os dias para ajudar o clube 

e poder tornar-me melhor treinador a cada dia.  
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5. Considerações Finais e Perspetivas Futuras 

A elaboração e finalização do relatório de estágio define-se como mais um 

passo na minha formação académica, e que estou seguro ter sido mais um 

objetivo alcançado com sucesso. 

De facto, aquilo que foi delineado no início da época desportiva e no estágio foi 

atingido, uma vez que conseguimos construir uma equipa coesa e que ficou a 

praticar um futebol de acordo com as ideias da equipa técnica e do clube. O 

facto de estarmos inseridos num campeonato sub-17, com uma equipa sub-16, 

ajudou os atletas a prepararem-se da melhor forma possível para conseguirem 

chegar ao campeonato nacional de sub-17 na próxima época desportiva, com 

certezas em relação à forma como jogam, mantendo em cada treino o foco e o 

trabalho que realizaram ao longo deste ano. Foi no treino e na capacidade da 

equipa querer aprender e de se superar a cada dia, que para a equipa técnica 

foi fácil de impor a sua forma de jogar e de trabalhar cada momento de jogo, 

conseguindo criar exercícios que motivassem e cativassem os atletas a 

entender a mensagem que lhes era transmitida. Assim, aquilo que foi passado 

em termos de treino, foi visto com bons olhos por quem nos rodeava, ficando a 

gostar da forma como a equipa jogava, que acredito eu, com mérito para a 

equipa técnica, a qual conseguiu implementar uma ideia de jogo. 

Perspetivando o que será o futuro e quais serão as próximas etapas, acredito 

que, numa fase inicial, o meu objetivo passa por continuar a acompanhar uma 

equipa técnica onde me permitam continuar a aprender e a fazer parte de um 

processo de aprendizagem, procurando continuar a formar-me como treinador 

e retirando o que me pode acrescentar a ser melhor a cada dia. A médio prazo 

pretendo assumir a responsabilidade de uma equipa como Treinador Principal, 

pois acredito ter a capacidade e competências necessárias para a gestão de 

um grupo de atletas e de uma equipa técnica. 

Em consonância, acredito que, apostar na minha formação continua a ser um 

dos aspetos que me permitirá evoluir, logo vou procurar participar em 

formações que me despertem interesse e das quais eu acredito serem uma 

mais-valia. Num futuro, a intenção de continuar a desenvolver-me 
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profissionalmente passa por procurar a certificação e realização do curso de 

Treinador UEFA A. 

Relativamente a época desportiva que acabou e onde conclui o meu estágio, 

acredito que tenha sido uma grande ajuda no meu desenvolvimento 

profissional e no caminho que tenho que percorrer, no qual a gestão dos 

recursos humanos, tal como a relação interpessoal com todo o staff que 

acompanhei e me acompanhou neste percurso me vão ajudar a ser mais e 

melhor, acreditando que com todos aprendi e construi um pouco mais da minha 

identidade e das minhas competências enquanto treinador. Do mesmo modo, a 

relação criada com todos os atletas permite-me referir que consegui incutir em 

cada um algo que os melhore a cada dia e que os ajude a atingir os objetivos 

desportivos e pessoais, da mesma forma que aprendi com eles em cada treino 

e em cada jogo. 
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7. Anexos 
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Anexo 1: Análise do treino nº77 – 2 de Janeiro de 2019. 

 

 

Figura 18 – Unidade de treino número 77. 
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Figura 19 – Unidade de treino número 77 (continuação). 
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Anexo 2: Análise do treino nº78 – 3 de Janeiro de 2019. 
 

 
Figura 20 – Unidade de treino número 78. 
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Anexo 3: Análise do treino nº79 – 4 de Janeiro de 2019. 
 

 
Figura 21 – Unidade de treino número 79. 
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Anexo 4: Quadro 1 – Treino do Bíceps. 
 

 

Treino do bíceps 

Exercício  Imagem Séries/Repetições 

Flexão dos 
antebraços 
com 
halteres. 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Flexão dos 
antebraços 
com halteres 
em “pegada 
martelo” 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Flexão dos 
antebraços 
com polia 
baixa 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 
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Anexo 5: Quadro 2 – Treino dos músculos do peito. 
 

 

Treino dos músculos do peito 

Exercício  Imagem Séries/Repetições 

Supino 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Abdução-
Adução, 
deitado, 
com 
halteres 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Abdução-
Adução em 
pé com uma 
polia em 
face ou 
inferior 

 
 

3 séries de 12/10/8 repetições. 
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Anexo 6: Quadro 3 – Treino do Tríceps. 
 

 

Treino do tríceps 

Exercício  Imagem Séries/Repetições 

Extensão 
dos 
antebraços, 
sentado, 
com um 
haltere 
seguro pelas 
duas mãos. 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Tríceps com 
polia alta e 
mãos em 
pronação. 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Repulsão 
entre dois 
bancos. 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 
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Anexo 7: Quadro 4 – Treino dos músculos dos membros inferiores. 
 

 

Treino dos músculos dos membros inferiores 

Exercício  Imagem Séries/Repetições 

Extensão 
dos joelhos 
em máquina 
(leg 
extension) 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Flexão dos 
joelhos em 
máquina 
(leg curl) 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 

Prensa 
deitado 

 

3 séries de 12/10/8 repetições. 
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Anexo 8: Quadro 5 – Circuito 1. 
 

 

Circuito 1 

Exercício Imagem Séries/Repetições Descrição 

Prancha 
frontal 
estática. 

 

3 séries de 30 
segundos 

Aguentar em 
posição de prancha 
frontal durante 30 
segundos 

Pressionar 
adutores 
contra uma 
bola.  

3 séries de 10 
repetições (cada 
repetição 3 
segundos) 

Deitado e com as 
pernas fletidas (bola 
entre as pernas), 
fazer força contra a 
bola durante 3 
segundos. Posto isto 
relaxar e voltar a 
fazer 10 vezes. 

Prancha 
lateral 
estática. 

 

3 séries de 20 
segundos (para 
cada lado) 

Aguentar em 
posição de prancha 
lateral durante 20 
segundos 

Elevação da 
pelve apoiado 
nos 
calcanhares.  

 

3 séries de 15 
repetições 

Deitado e com as 
pernas fletidas, 
elevar a bacia. De 
seguida, voltar a 
posição inicial, sem 
tocar no solo. 
Repetir o 
procedimento 
durante 15 vezes. 

Prancha 
frontal com 
flexão da coxa 
(mountain 
climbers). 

 

 

3 séries de 15 
repetições (cada 
perna) 

Em posição de 
prancha frontal, 
efetuar a flexão da 
coxa. Cada coxa 
deve fletir 15 vezes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

Quadro 5 – Circuito 1 (Continuação). 
 

 

Circuito 1 

Exercício Imagem Séries/Repetições Descrição 

Equilíbrio em 
cima de bola 
fitness. 

 

2 séries de 45 
segundos 

Apoiado em cima de 
uma bola fitness 
manter o equilíbrio 
durante 45 
segundos. 

Agachamento 
com 
kettlebell. 

 

3 séries de 10 
repetições 

Com as pernas 
afastadas promover 
movimentos de 
agachamento 10 
vezes. 
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Anexo 9: Quadro 6 – Circuito 2. 
 

 

Circuito 2 

Exercício Imagem Séries/Repetições Descrição 

Extensão e 
flexão dos 
pés em step. 

 

3 séries de 15 
repetições (cada 
membro inferior) 
segundos 

Em cima do step 
com a ponta do pé, 
elevar e baixar o 
corpo. 

Prancha 
dinâmica 
com deslize 
dos pés.  

 

3 séries de 20 
repetições 

Em posição de 
prancha e com os 
pés em cima de 
uma superfície 
deslizante, deslizar 
para trás e para a 
frente. 

Elevação da 
pelve 
apoiado em 
bola fitness.  

 

3 séries de 20 
repetições 

 

Elevação do 
membros 
inferiores 
com bola 
fitness 

 

 

3 séries de 15 
elevações 

Deitado e com 
bola fitness entre 
os pés, elevar e 
baixar pernas sem 
tocar no solo. 

Elevação de 
membro 
inferior. 

 

3 séries de 15 
repetições (cada 
perna) 

De pé, saltar com 
um membro 
inferior para uma 
box jump. 
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Quadro 6 – Circuito 2 (Continuação). 
 

 

Circuito 2 

Exercício Imagem Séries/Repetições Descrição 

Saltos 
pliométricos 
(step-solo-
box jump). 

 

3 séries de 5 
repetições 

De pé, em cima de 
um step, saltar 
para o solo e em 
seguida para a box 
jump. 

Abdução do 
quadril com 
peso 
adicional ou 
com 
resistência.  

 

 

3 séries de 10 
repetições (cada 
perna 

Deitado de lado, e 
com um peso no 
membro inferior, 
elevar e baixar o 
membro. 
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Anexo 10: Quadro 7 – Circuito 3. 
 

 

Circuito 3 

Exercício Imagem Séries/ 
Repetições 

Descrição 

Prancha 
frontal 
dinâmica 
com bola 
fitness. 

 

3 séries de 
30 segundos. 

Em posição 
de prancha 
com os 
membros 
superiores 
apoiados na 
bola fitness. 

Prancha 
lateral 
levantando e 
baixando o 
quadril.  

 

3 séries de 
20 segundos 
(cada lado). 

Posição de 
prancha 
lateral 
elevando e 
baixando o 
quadril 

Ponte 
apoiado em 
bola fitness 
a uma 
perna.  

2 séries de 
30 segundos 
(cada perna 

Apoiado 
numa bola 
fitness e 
numa perna, 
manter o 
corpo ereto 
e aguentar 
30 segundos. 

Nordic 
Hamstrings. 
 

 

2-3 séries de 
5 repetições. 

De joelhos e 
com o tronco 
ereto, 
auxiliado por 
um colega 
que segura 
as pernas, ir 
baixando o 
corpo. 
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Quadro 7 – Circuito 3 (Continuação). 
 

 

Circuito 3 

Exercício Imagem Séries/ 
Repetições 

Descrição 

Afundo com 
kettlebell. 

 

3 séries de 
10 
repetições 
(cada perna). 

Em posição 
normal, 
avançar um 
membro 
inferior, 
realizando 
agachamento. 

Adução e 
abdução do 
quadril com 
elástico 
resistente. 

 
 

3 séries de 
10 
repetições 
(cada perna). 

Posição 
normal, com 
movimentos 
de adução e 
abdução, 
vencendo a 
resistência do 
elástico. 

 


