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Resumo 
 

“A posse de bola, tal como a técnica, não existe no vazio.  

Necessita de um critério, de um modelo ou de um de um circuito preferencial de jogo que a 

emoldure. Um sistema e uma táctica que a tornem na base de uma filosofia de jogo” (Lobo, 2005). 

 

Este estudo de caso do Futebol Clube do Porto “B”, teve como propósito 

constatar como o treinador implementa a Posse da Bola no “seu” modelo de 

jogo e que sistematização dos exercícios utiliza para atingir esse objectivo. 

Para a verificação da importância da existência de um modelo de jogo 

adoptado pelo clube e as suas características foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas orientadas por um guião previamente elaborado, ao 

treinador da equipa “A”, José Mourinho, ao treinador da equipa “B”, Ilídio Vale e 

ao preparador físico da equipa “B”, Miguel Cardoso. 

Paralelamente, foram observados “in loco” vinte e três unidades de treino 

da equipa “B” sénior do FC Porto, no Centro de Treinos e Formação Desportiva 

de Olival/Crestuma, e que participa no Campeonato Nacional da Segunda 

Divisão – B, Zona Norte.  

Analisamos e seleccionamos os exercícios no treino bem como a 

especificidade do exercícios-tipo considerados fundamentais para o treinador 

na organização do jogo e em particular a Posse da Bola. 

Paralelamente, filmamos quatro jogos que se realizaram durante este 

período de observação das unidades de treino. 

Assim, este trabalho não utiliza um microciclo padrão mas sete microciclos 

para melhor se averiguar a sistematização da utilização dos exercícios-tipo 

durante este período de observação. 

Por fim, as principais elações do nosso estudo são: 

 No FC Porto “B”, existe um modelo de jogo e desde a primeira unidade de 

treino, que serve como “guião” de todo o processo de instrução; 

 O modelo de jogo também exige um núcleo duro de exercícios e 

sistematização para que o treino seja orientado por uma especificidade de 

exercícios; 
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 O F.C. Porto “B” contempla no seu modelo de jogo o objectivo da Posse 

da Bola e apresenta também uma grande concordância entre a teoria 

(modelo de jogo) e a prática (o treino);  

 A posse da bola do F.C. Porto “B” é caracterizada por: jogos de posição, 

formação de muitas linhas de passe, triângulos, com permutas, o uso da 

velocidade de passe da bola (alta velocidade); 

 Os exercícios escolhidos para exercitação da Posse da Bola são eficazes 

e verifica-se a sistematização dos padrões de comportamentos de acção 

trabalhados no treino através dos exercícios-tipo; 

 Em competição, a equipa somente tem 6:54 minutos como média do 

tempo de posse da bola por jogo; 

 A equipa “B” do FC Porto regista valores percentuais muito abaixo dos 

obtidos pela equipa “A” com uma média de 16% nos 4 jogos analisados; a 

maior percentagem registada foi no jogo 1 com 21% mas mesmo assim, 

fica muito distante dos valores da sua referência que é a equipa “A” (o 

mais baixo foi de 51%). 

 

Perante os resultados obtidos concluiu-se que efectivamente existe uma 

congruência entre o discurso dos treinadores (na teorização de um modelo de 

jogo) e o trabalho efectuado na prática nesta equipa. Desta forma, o modelo de 

jogo adoptado pelo clube assume-se como o referencial máximo do processo 

de instrução nas unidades de treino onde existe uma sistematização dos 

exercícios específicos para atingir o objectivo da Posse da Bola. 

Mas, no entanto, em competição verificamos resultados diminutos do 

tempo de Posse da Bola desta equipa. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Futebol, Modelo de Jogo, Treino, Posse da Bola, 

Exercícios-tipo de Treino e Sistematização dos Exercícios. 
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1. Introdução 
 
“Se podes olhar, vê. 

Se podes ver, repara.”  

(Livro dos Conselhos cit. por Saramago, 1998) 
 

“VER não é a mesma coisa que “PERCEBER”  

(não basta estar de boa saúde oftálmica).” 

 (Frade, 1985)  

 

O Desporto tem vindo a assumir-se na nossa sociedade, como um dos mais 

importantes acontecimentos do nosso quotidiano. Assim, como referem 

Garganta e Pinto (1995) “o Futebol é inequivocamente um fenómeno de 

elevada magnitude no quadro da cultura desportiva contemporânea” e a 

“necessidade e imprescindibilidade de reconhecer no «FUTEBOL» um 

fenómeno «ANTROPOSOCIAL-TOTAL» ” (Frade, 1985). 

O Futebol, como Jogo Desportivo Colectivo, caracteriza-se por “um 

complexo de relações de oposição e cooperação, decorrente dos objectivos 

dos jogadores e das equipas em confronto e ainda do conhecimento que têm 

de si próprios e do adversário, conferindo às dimensões estratégica e táctica 

um papel determinante” (Garganta e Oliveira, 1996). 

Este trabalho final da minha carreira académica e enquanto discente nas 

aulas de Metodologia Aplicada I e II, da opção Alto Rendimento – Futebol, 

ministradas pelo professor Vítor Frade, tomei consciência de uma teorização 

dos comportamentos dos jogadores em jogo passíveis de serem padronizados 

nos treinos. Logo, num jogo de futebol, aparecem regularidades e padrões das 

acções dos jogadores apesar da sua aparente complexidade e 

imprevisibilidade que as possam caracterizar. 

Actualmente, o treino de futebol “tem de desenvolver-se forçosamente 

segundo planeamentos e programações temporais estritamente influenciados 

pelos modelo de jogo, modelo de preparação e modelo de jogador” (Araújo, 

1987), onde o “objectivo final (base conceptual – modelo de jogo) estar 
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constantemente visualizado, isto é, mantendo-se o futuro como elemento 

causal de todo o comportamento” (Frade, 1985). 

Partilhando desta linha de pensamento, “os modelos táctico – técnicos, 

devem descrever de forma metódica e sistemática um sistema de relações que 

se estabelecem entre os diversos intervenientes (jogadores) nas mais diversas 

situações jogo, podendo-se assim definir tarefas e comportamentos técnico – 

tácticos exigíveis aos jogadores” (Queirós, 1986) 

No mesmo entender, Bondartchuk (cit. por Faria, 1999) refere que “o 

modelo de jogo e os seus princípios, determinam os exercícios a adoptar, 

prevendo-se o seu grau de complexidade, dificuldade de execução, exigências 

a nível de coordenação motora, grau de estimulação provocada e a sua 

especificidade.”  

Assim, o treinador “teoriza” um conjunto de ideias chave, de gostos ou de 

convicções de jogo para “construir” o “seu” futebol. Nesta “construção” 

“modeliza” um jogo que seria o ideal para a sua equipa e que se resume a um 

Modelo de Jogo. 

Na teorização do seu modelo de jogo, ele deverá ter a percepção e a 

sensibilidade de que “às vezes dizer não é o melhor remédio” (Damásio, 2003) 

e por esta razão, terá que procurar exercícios eficazes para o treino, onde os 

jogadores têm consciência do que o treinador pretende para o “seu” jogo. 

Sucintamente, corroboramos da ideia de que “o modelo de jogo consiste na 

concepção de jogo idealizada pelo treinador, no que diz respeito a um conjunto 

de factores necessários para a organização dos processos ofensivos e 

defensivos da equipa, tais como: os princípios, os métodos e os sistemas de 

jogo bem como todo o conjunto de atitudes de comportamentos e de valores 

que permitam caracterizar a organização desses processos quer em termos 

individuais quer, fundamentalmente, em termos colectivos da referida equipa” 

(Leal e Quinta, 2001). 

Portanto, formando este entendimento do “seu” jogo, foi-nos dado a 

perceber que todo o trabalho no treino para esse jogo teria de passar pela 
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realização de comportamentos de acção que materializassem na prática, as 

ideias do jogo do treinador. 

No “ver para reflectir”, comecei a interrogar-me com a importância da 

teorização do modelo de jogo de uma equipa e de entre outros objectivos, 

nomeadamente defensivos e ofensivos, a minha preocupação aponta-se para 

um objectivo do ataque: a Posse da Bola. 

Partindo deste pressuposto, com este trabalho pretendemos saber como o 

treinador implementa a posse da bola no “seu” modelo de jogo e que 

sistematização dos exercícios utiliza para atingir esse fim. 

Após esta breve introdução, iremos seguidamente proceder a uma revisão 

da literatura subordinada ao tema em questão e finda esta fase, irão ser 

apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

Por fim, serão apresentadas as respectivas conclusões deste trabalho 

monográfico. 
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2. Revisão da Literatura  

2. 1- Um futebol para o “top” 
 

“Devemos realçar o trabalho do treinador.  

A formação vai continuar a ter o apoio da SAD. ” (Teles, 2003) 
 

“No universo desportivo é já um lugar comum afirmar que o rendimento 

competitivo é multidimensional por serem vários os factores que concorrem 

para a sua efectivação. Contudo, nos jogos desportivos colectivos em geral, e 

no Futebol em particular, a dimensão táctica parece condicionar, duma forma 

importante, a prestação dos jogadores e da equipa.” (Garganta et al. 2002)  

Garganta e Pinto (1995) referem que “face ao jogo de futebol, tal como em 

qualquer outro jogo desportivo colectivo, o problema primeiro que se coloca ao 

indivíduo que joga, é sempre de natureza táctica, isto é, o praticante deve 

saber o que fazer, para poder resolver o problema subsequente, o como fazer, 

seleccionando e utilizando a resposta motora adequada.” 

Faria e Tavares (1996) consideram que “o rendimento de jogo é 

determinado por uma estrutura de capacidades em interacção: capacidades 

tácticas; capacidades técnicas; capacidades motoras; e capacidades 

psíquicas.” 

Corroborando com isto Mourinho (cit. por Freitas, 2003) afirma que “treina 

segundo um conceito que nós chamamos de «Interligação de todos os 

factores», onde trabalhamos tudo em simultâneo, inclusive o factor 

motivacional”. 

Consubstanciando esta ideia Frade (1998) refere que “é necessário que o 

treino reflicta a representação do real ou seja, os momentos de competição, 

fornecendo através dos exercícios um conjunto de estímulos que permitam agir 

em condições aleatórias e adversas.” 

Oliveira (2001) termina afirmando que “a especificidade assume-se, assim 

como um factor preponderante e condicionante do alto rendimento dos atletas 

e respectivas equipas” e “que esta deve ser encarada como forma de 

estruturação relacionada com o modelo de jogo, respectivos princípios e todas 
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as suas exigências, aberta a todas as imprevisibilidades que a essência do 

próprio jogo transporta.” 

No entanto, a táctica aparece destacada das restantes dimensões do 

futebol, pois Pinto (1997) salienta que “entendida como factor integrador e 

simultaneamente condicionador de todos os outros desempenha um papel 

fundamental.” 

 Teodorescu (1984) refere que a noção de cultura organizacional 

específica está contemplada na sua noção de táctica, quando esta é entendida 

como “a totalidade das acções individuais e colectivas no domínio da 

preparação técnica, física, psicológica e teórica, bem como outras medidas 

específicas – dos jogadores de uma equipa – seleccionadas, organizadas e 

coordenadas unitariamente, com vista à sua utilização racional e oportuna no 

jogo (dentro dos limites do regulamento e do desportivismo) e com o objectivo 

da obtenção da vitória.” 

Mourinho (cit. por Lourenço, 2003) consolida esta ideia pois verificou na 

prática que os jogadores da sua equipa “portaram-se muito bem sob o ponto de 

vista táctico” e termina afirmando que “do ponto de vista da organização táctica 

da equipa tive uma excelente resposta.”  

Confirmando o que acabamos de mencionar, Garganta (1997) afirma que 

“a esfera directora, em Futebol, é a dimensão táctica, uma vez que os 

comportamentos ocorrem durante uma partida são consubstanciados através 

desta.”   

Como conclusão depreende-se que “a componente táctica assume um 

papel coordenador, segundo não apenas a lógica da especificidade de um 

desporto que é colectivo e situacional, mas sobretudo da Especificidade de 

uma determinada proposta de jogo (modelo de jogo) ” (Oliveira, 1991). 

 Araújo (1987) acrescenta que o futebol “tem de desenvolver-se 

forçosamente segundo planeamento e programações temporais estritamente 

influenciados pelos modelos de jogo, modelo de preparação e modelo de 

jogador”.  
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Neste sentido, tanto no processo de preparação como na competição, que 

a “componente táctica é a coordenadora de todo o processo evolutivo da 

periodização (táctica, técnica, física, cognitiva e psicológica) ” (Oliveira, 2001). 

 Em síntese, Pinto (1997) refere que “a táctica é como pólo coordenador e 

aglutinador dos diferentes factores de rendimento vem assumindo cada vez 

mais, o papel de principal gerador de rendimento. A formação táctica 

desempenha um papel determinante na formação dos jogadores de futebol.” 

Portanto, a componente táctica ocupa o cerne da orientação do processo 

e instrução no treino, não no sentido mais abstracto, mas como linha 

orientadora da concretização e periodização de um núcleo de ideias base do 

jogo. 

No fundo, este entendimento de futebol pressupõe a adopção de uma 

“filosofia” de jogo por parte do treinador na condução, orientação e instrução de 

uma equipa.  

Há assim a necessidade que tudo esteja interligado, formando toda uma 

realidade própria que por si só é complexa – Modelo de Jogo.  

 

2.2 - A Modelação do Jogo no Futebol 
 
“A modelação e a simulação podem ser consideradas como as bases as quais repousa 

o pensamento humano.”  

(Durand cit. por Garganta, 1997) 

 
 

“Os modelos são simplificações da realidade complexa.” 

 (Garganta, 1997) 
 

A modelação do jogo no futebol apresenta-se, hoje em dia, como um dos 

factores que mais condiciona a implementação de uma teorização do modelo 

de jogo e a prestação competitiva dos jogadores.   

Garganta (1997) salienta este facto pois “de alguns anos a esta parte, nas 

Ciências do Desporto e em particular no âmbito do treino desportivo começou a 

recorrer aos conceitos de modelo e de modelação. No Futebol, expressões 

como modelo de jogo, modelo de jogador e modelo de preparação, fazem já 

parte do vocabulário quotidiano de treinadores e investigadores” dado que “os 
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mesmos constituem uma referência fundamental para a preparação dos 

jogadores e das equipas e, consequentemente, para a competição” (Lucas et 

al. 2002). 

Por estas razões, “no futebol, as temáticas relacionadas com os 

denominados Modelo de Jogo, Modelo de Treino e Modelo de Jogador, tem, 

vindo a adquirir uma importância crescente (Queiroz, 1986; Pinto & Garganta, 

1989; Castelo, 1994; Garganta, 1997) ” (Araújo e Garganta, 2002). 

Garganta (1997) culmina referindo que “a modelação do jogo permite 

fazer emergir problemas, determinar os objectivos de aprendizagem e do treino 

e constatar os progressos dos praticantes, em relação aos modelos de 

referência.”  

Oliveira (1991) menciona que “o Modelo de Jogo Adoptado e os 

respectivos princípios devem ser sujeitos a um cuidado processo de 

periodização e planeamento dinâmicos” e continua salientando que “o «táctico» 

é o aspecto mais importante da planificação e periodização.” 

Mas a elaboração teórica do modelo de jogo adoptado pelo treinador é 

“bastante complexa, na medida em que visa agregar um conjunto de 

orientações, ideias e regras organizacionais de uma equipa, com o objectivo de 

a preparar para reagir à variedade de situações que surgem durante a 

competição” (Lucas et al. 2002). 

 A teorização do modelo de jogo a adoptar terá como intenção traduzir 

“um conjunto de comportamentos típicos, regras de acção e de gestão do jogo, 

do ponto de vista defensivo e ofensivo, que decorrem dos constrangimentos 

estruturais, funcionais e regulamentares colocados pelo próprio jogo.” 

(Garganta, 1997) 

No entanto, Teodorescu (1984) afirma que “partindo da base teórica, 

retenhamos que a “equipa” é análoga a um microssistema social, complexo e 

dinâmico, com uma funcionalidade geral e outra específica” e que “o modelo 

para a funcionalidade geral é constituído pelo sistema e pela concepção táctica 

de base da equipa (para o ataque e a defesa) ”. 

Para culminar este autor esclarece que “de entre os numerosos sistemas 

tácticos o treinador escolhe o mais conveniente para a sua equipa, constituindo 
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este a táctica de base (o sistema táctico) da equipa” e acrescenta que “a táctica 

de base escolhida visa realizar uma programação das acções individuais e 

colectivas dos jogadores, a qual tenha validade geral, contra qualquer 

adversário”.  

Queirós (1986) salienta que “os modelos táctico-técnicos devem 

descrever, de forma metódica e sistemática um sistema de relações que se 

estabelecem entre os diferentes elementos de uma dada situação de jogo, 

definindo de uma forma concisa as tarefas e os comportamentos táctico-

técnicos exigíveis aos jogadores, em função dos seus níveis de aptidão e 

capacidade.” 

Projectando estas ideias teóricas com a directa correspondência com o 

que se operacionaliza na prática, Mourinho (cit. por Lourenço, 2003) refere que 

pretende “um modelo perfeitamente sistematizado e automatizado”. 

 Consolida esta ideia pois “o segredo principal é, primeiro que tudo, a 

definição de um modelo de jogo e quem o faz é o treinador” (Mourinho, 2003a) 

e elucida que “os jogadores que foram escolhidos, foram-no de acordo com o 

modelo de jogo que eu institui.”  

Por fim, para Oliveira (1991) o modelo de jogo apresenta-se “como o guia 

de todo o processo de rendimento exigindo de si próprio que sejam definidos, 

os objectivos e conteúdos a ministrar com o objectivo de criar benéficas 

adaptações à equipa, por um conjunto de exercícios que exijam grande 

especificidade.”  

Em suma, o conceito de jogo no futebol “está directamente relacionado 

com o modelo de jogo do treinador.” (Frade cit. por Faria, 1999) 

 

2.3– A Implementação da Posse da Bola no modelo de jogo adoptado 
 

“Posse de bola: período de tempo em que uma equipa tem a bola em seu poder.” 

(Dicionário do futebol, 2002) 
 

Assim, “a essência do jogo para mim é ter a bola” (Mourinho cit. por 

Barreto, 2003) e acrescenta que “o jogar de forma atractiva é jogar um futebol 

de ataque, é ter a iniciativa de jogo, ter posse de bola”.  
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Assim, segundo Mourinho (s/d) com a posse de bola pretende que o 

jogador faça “a melhor eleição (entenda-se escolher o melhor jogador e melhor 

posicionado em campo para fazer a recepção da bola e continuar com a sua 

posse); alta circulação da bola para uma perfeita cobertura do terreno de jogo, 

usando: jogo de posições, formação de muitas linhas, triângulos, controlo da 

velocidade de jogo, uso da velocidade (entenda-se do passe da bola).”  

Mourinho (2003a) esclarece que a sua equipa “com a posse de bola é 

uma equipa que a exacerba, gosta e sente-se confortável com ela.”  

Salienta que “a equipa tem uma maior preocupação em fazer circular a 

bola” e explica que “é importante ter uma cultura que permita ter a posse de 

bola sem que o objectivo imediato seja aprofundar o jogo” Mourinho (2002a).  

 

2.3.1 - Como se operacionaliza esta Posse da Bola?  
 

Para se efectuar a posse da bola é necessário construir linhas de passe 

seguras com uma ocupação racional dos espaços em campo, mas para isso 

aconteça Mourinho (2002a) esclarece que “quero ter três jogadores no meio 

campo que querem a bola, que abrem linhas de passe.” 

Mourinho (2002b) salienta que o FCPorto “tem de ser uma equipa 

habituada a ter uma capacidade grande de posse de bola.”  

Barbosa (2002) salienta que a executa através de uma formação 

geométrica dos jogadores no meio campo “formado em losango – uma nova 

variante táctica que permite que os jogadores actuem mais próximos uns dos 

outros – e essa situação facilita o toque de bola que, refira-se, é cada vez mais 

uma imagem de marca da equipa do Futebol Clube do Porto. Ter a bola é uma 

obsessão da equipa, há muito toque. O bom passe e o bom toque são cada 

vez mais a máxima expressão da equipa portista.” 

Lobo (2002) conclui que “quando se fala em espaços e posse de bola no 

futebol, fala-se de um problema geográfico que dará vantagem a quem ocupar 

todas as zonas do relvado de um modo mais inteligente.”  
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2.3.2 – A ocupação racional dos espaços em campo 
 

Mourinho (2002c) afirma que “a nossa equipa não corre muitos riscos, tem 

conseguido ser uma equipa equilibrada nas ideias e na forma como ocupa o 

espaço.”  

No entanto, Rui Faria (cit. por Leandro, 2003) acrescenta que para se 

concretizar este objectivo “exige-se um bom jogo posicional, linhas de passe, 

exige-se um correcto jogo de posições em constantes desmarcações e rápida 

circulação da bola.”  

O treinador Mourinho (cit. por Queirós e Vieira, 2003) menciona que para 

uma equipa ter a posse de bola é necessário um “jogo de posições, linhas e 

triângulos para uma perfeita cobertura do terreno de jogo nas diferentes fases”.  

“A circulação de bola, quando realizada pelos vários jogadores de uma 

forma contínua, fluente e eficaz, cria uma contínua instabilidade e 

consequentemente desequilíbrios na organização defensiva adversária” 

(Castelo, 1996). 

Em nossa opinião esta é a “arte” do “saber ter a bola”, entenda-se posse 

da bola, de a fazer ”rodar” pelos jogadores da equipa por todos os espaços 

disponíveis do relvado, entenda-se ocupação racional dos espaços e circulação 

da bola. 

Para Castelo (1996) “a posse de bola não é um fim em si e torna-se 

utópico, se não for conscientemente considerada como o primeiro passo 

indispensável no processo ofensivo, sendo condição «sine qua non» para a 

concretização dos seus objectivos fundamentais: a progressão/finalização e a 

manutenção da posse de bola.” 

Portanto a posse da bola é utilizada para construir o ataque organizado ou 

posicional e provocar desequilíbrios defensivos na equipa adversária para criar 

condições de finalização. Se não a posse de bola, por si só, é utópica. 

Rui Faria (cit. por Leandro, 2003) salienta a importância de “só é 

importante ter posse de bola se ela tiver um objectivo claro como por exemplo, 

atacar.”  
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2.4 – A necessária correlação teórica (Modelo de Jogo Adoptado) 
com a prática (Operacionalização no Treino) 

 
“O segredo do êxito em futebol deve ser sempre procurado no treino.”  

(Benhakker cit. por Garganta, 1997) 
 

“Não é o treino que torna as coisas perfeitas, mas antes,  

o perfeito treino que permite obter a perfeição.” (Frade, 1985) 

 

Salientamos que a “evolução do treino e da competição no Futebol não 

será alheia a convicção de que os resultados desportivos, ao invés de 

dependerem de forças misteriosas, deverão ser construídos com base num 

trabalho devidamente programado, assumindo-se o treinador não como um 

mestre do improviso, mas como um elemento permanentemente disponível 

para utilizar todo o seu saber, intuição e arte, em função dos objectivos a 

atingir.” (Garganta, 1993) 

“Neste domínio, há uma evidência que a Teoria e Metodologia do Treino 

Desportivo já demonstrou há largos anos, só se é bom naquilo que 

especificamente se pratica.” (Castelo, 2002) 

A modelação “é um processo através do qual se correlaciona o exercício 

de treino com as exigências específicas da competição, com base nos índices 

mensuráveis das componentes de rendimento. Segundo este raciocínio, quanto 

maior for o grau de correspondência entre os modelos utilizados (exercícios de 

treino) e a competição, melhores e mais eficazes serão os seus efeitos, 

fundamentando-se assim a optimização do processo de treino.” (Castelo, 1996) 

“Um treinador tem que ter a capacidade de decidir aqueles princípios de 

que não abdica, mas também, a de se adaptar a algumas situações normais do 

processo (características dos jogadores, da equipa, etc) mas é a partir da sua 

operacionalização em treino e de forma como os jogadores o apreendem e o 

colocam em prática que surge o modelo de jogo real” (Vieira, 1993). 

“A essência do jogo (nosso) está subordinada à resolução de tarefas de 

oposição e de cooperação, logo, reclama uma necessidade de se identificarem 

padrões de jogo (nosso) que se encontram referenciados no acompanhamento 

dos jogadores e das equipas que façam com que o treinador possa 
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posteriormente desenvolver formas e métodos de treino mais eficazes e 

norteados pelos princípios do jogo (nosso) ” (McGarry & Franks, 1994). 

Carvalhal (2001) salienta que “o modelo de jogo terá de ser 

operacionalizado através do treino, através dos princípios (escolhidos) 

subjacentes ao modelo de jogo adoptado.” 

“Este elemento de base da eficácia dos exercícios de treino 

consubstanciam o desenvolvimento de novos exercícios através do 

estabelecimento de modelos técnico, tácticos, físicos e psicológicos 

construídos a partir da realidade competitiva do jogo de futebol. Procura-se 

assim, que entre o exercício de treino e a competição, exista um elevado grau 

de concordância em que o desenvolvimento das qualidades físicas e das 

acções técnico-tácticas se efectuem conjuntamente, em climas de elevada 

tensão psicológica, por forma a acelerar e a intensificar os processos de 

adaptação” (Castelo, 1996). 

“Parece-nos evidente que, cada vez mais, o processo de treino (modelo 

de preparação) terá de ser equacionado tendo por objectivo o modelo de jogo, 

de forma a ser servido e a servir um determinado modelo de jogador.” (Lucas et 

al. 2002) 

Garganta (1997) conclui que “a modelação táctica do jogo de futebol 

permite rentabilizar a prestação dos jogadores e das equipas no ensino, no 

treino e na competição. Os pressupostos de ensino e treino no Futebol ganham 

coerência e eficácia, se referenciados a modelos ajustados à complexidade do 

jogo.”  

 

2.4.1 - O essencial é treinar com especificidade  
 

 “A moderna metodologia do treino JDC apresenta modificações 

significativas tanto a nível da concepção, como do conteúdo, da estrutura e da 

organização dos jogadores e das equipas” (Teodorescu, 1984) e “o treino pode 

então ser olhado como um processo ensino/aprendizagem” (Pinto e Matos, 

1994). 
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Para Oliveira (1991) “treinar é criar ou trazer para o treino, situações 

táctico-técnicas e táctica-individual que o nosso jogo requisita, implicando nos 

jogadores todas as capacidades, através do modelo de jogo e respectivos 

princípios adoptados.” 

Frade (cit. por Martins, 2003) refere que o objectivo do treino “carece de 

tempo, carece de uma certa lógica, às vezes, até pedagógica”.  

Mourinho (cit. por Lourenço, 2003) vai mais longe ao afirmar que “leva os 

jogadores através da «descoberta guiada» ”, ou seja, “eles descobrem segundo 

as minhas pistas. Construo situações de treino para os levar por um 

determinado caminho. Eles começaram a sentir isso, falamos, discutimos e 

chegamos a conclusões.” 

Neste ponto pedagógico de orientação e instrução do processo de treino 

assim como, a selecção dos exercícios Frade e Mourinho têm opiniões 

coincidentes, pois os treinadores também deverão ser pedagogos. 

No treino “mais que o discurso há uma rotina de treino, uma rotina de 

objectivos.” (Mourinho, 2003b) 

Oliveira (1991) acrescenta que “a especificidade tem que passar a ser 

uma metodologia, uma forma de estar, essencialmente uma “filosofia” de treino, 

em que os objectivos e conteúdos não basta serem situacionais, têm que estar 

ligados a um processo em espiral que forma toda uma realidade, muito própria, 

que já na sua essência é complexa, o modelo de jogo”. 

  De seguida, este autor refere que o modelo de jogo apresenta-se “como 

o guia de todo o processo de rendimento exigindo si próprio que sejam 

definidos, os objectivos e conteúdos a ministrar com o objectivo de criar 

benéficas adaptações à equipa, por um conjunto de exercícios que exijam 

grande especificidade.”  

Procurando com que as cargas de treino sejam idealizadas para que este 

conceito de especificidade seja melhor entendido, Oliveira (1991) salienta que 

ela “está presente em determinadas acções táctico-técnicas e de táctica-

individual, se as cargas às quais os jogadores são submetidos estiverem 

interligadas ao modelo de jogo adoptado e respectivos princípios, caso 

contrário estar-se-á apenas a criar exercícios situacionais.” 
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Neste sentido, Bompa (cit. por Queirós, 1986) acrescenta que “a 

especificidade é o elemento principal requerido para a obtenção do sucesso, 

pois esta implica mudanças precisas ao nível dos factores fisiológicos, 

técnicos, tácticos e psicológicos.” 

Oliveira (2001) termina afirmando que “a especificidade assume-se, assim 

como um factor preponderante e condicionante do alto rendimento dos atletas 

e respectivas equipas” e “que esta deve ser encarada como forma de 

estruturação relacionada com o modelo de jogo, respectivos princípios e todas 

as suas exigências, aberta a todas as imprevisibilidades que a essência do 

próprio jogo transporta.” 

O processo de treino deve ser encarado como uma oportunidade que 

“encaminhará inapelavelmente o praticante ou a equipa para uma evolução 

desportiva significativa, perdurável e sustentada no futuro” (Castelo, 2002).  

Daqui se depreende que é importante a concepção do modelo de jogo 

adoptado e posteriormente operacionalizar exercícios específicos no treino com 

sucesso visando atingir a ideologia do modelo. 

 

2.4.2 - O indispensável é treinar o “nosso” jogo 
 
“O verbo jogar adquire todo o seu verdadeiro significado.” Blanc (2003) 
 
“Aquilo que fazemos no treino assemelha-se ao jogo.” Leão (2001) 
 

Como refere Frade (1985) o futebol “é um fenómeno construído” e 

acrescenta que “vamos treinar o nosso jogo”. 

Queiroz (1986) salienta que “no treino quanto maior for o grau de 

correspondência entre os modelos de preparação e o jogo (nosso), melhores e 

mais eficazes serão os seus efeitos”. 

Acrescenta ainda este autor que o treinador tem de “criar e construir 

exercícios que devem produzir parcialmente, ou integralmente, o conteúdo e a 

estrutura do jogo.” 

Retendo a ideia que os exercícios são simulações da realidade – o jogo, 

então “deveremos retirar do nosso jogo fracções do mesmo (reduzir sem 

empobrecer), decompondo-o e operacionalizando-o em acções também elas 
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complexas, não com o intuito de o partir, mas sim de privilegiar as relações e 

os hábitos colectivos” (Carvalhal, 2001). 

Por conseguinte, o treinador poderá “ descobrir circunstâncias (entenda-

se exercícios) nos quais os sentimentos podem, de facto, ser árbitro, e de 

combinar inteligentemente circunstâncias (entenda-se exercícios de treino) e 

sentimentos de forma a que eles possam guiar o comportamento humano 

(entenda-se modelo de jogo) ” (Damásio, 2003). 

Em conclusão, quanto maior for a correspondência entre a forma de 

treinar e a forma de jogar mais eficaz se torna a transferência para a 

competição.   

 
2.4.3 – O exercício de treino no futebol 
 

A evolução do futebol passa hoje por uma perfeita simbiose entre o treino 

e a competição. 

 “A unidade de treino e o exercício de treino foram também alvo de 

adaptação às exigências do novo futebol. O exercício de treino de futebol 

abandonou assim de forma evidente o conteúdo geral que tinha, sobretudo na 

vertente física, a qual seguia de perto o exercício de treino do atletismo e 

passou a ser o exercício integrado” (Bezerra, 2001). 

Por outras palavras, a necessidade de objectividade e eficácia do 

exercício de treino levaram a que as componentes físicas, técnica e táctica 

passassem a ter uma direcção muito especifica, dado que “certos aspectos 

técnicos e tácticos devem ser treinados em condições físicas semelhantes às 

das competições”(Rohde e Espersen cit. por Bezerra, 2001) 

A tarefa fundamental do treinador será “criar exercícios que devem 

reproduzir parcial ou integralmente o conteúdo e a estrutura do jogo.” 

(Teodorescu, cit. por Queirós, 1986)  

“O exercício pertinente e adequado às exigências do jogo e situações de 

jogo é o elemento fulcral deste puzzle que é o jogo de futebol (Donati e Belloti, 

1983; Ulatowski, 1975; Weineck, 1978; Bompa, 1983; Matveiev, 1986; Palfai e 

Benedeck, 1978; Koecek, 1980; Tschiene, 1978 cit. por Bezerra, 2001). 

2004/05   
 

- 15 -



                                                                                                                                                                                                              
Sérgio Lopes                                                                                                                                   Revisão da Literatura 
 

 Segundo Castelo, (2002) “o exercício de treino é um meio, que se confina 

como um dos mais importantes da actividade do treinador desportivo. Ora, se é 

um meio essencial desta actividade profissional deve-se ter para com este – o 

exercício de treino – não só na actividade profissional do treinador desportivo 

como também no processo de formação – desenvolvimento dos praticantes ou 

das equipas. ” 

 Este autor acrescenta que “importa ter presente, no processo de 

desenvolvimento desportivo, que cada exercício de treino, que cada sessão de 

treino, que cada microciclo de treino, que cada período do processo anual de 

treino ou cada planeamento anual de treino, deva ser encarada tanto pelo 

treinador desportivo como pelos praticantes como oportunidades únicas de 

aprender, desenvolver ou aperfeiçoar. Com efeito, uma das funções primordiais 

do binómio treinador – praticante é que cada exercício de treino não seja 

somente mais um exercício de treino, que cada sessão de treino não seja 

somente mais uma sessão de treino. ”  

Castelo (2002) fazendo uma comparação entre um treinador e um médico 

conclui ser pertinente que “o medicamento e o exercício de treino produzam 

efeitos positivos e duradoiros é indispensável que estes sejam coerentes, 

sistematizados (frequentes), aplicados durante um tempo suficientemente 

longo (volume) determinem uma determinada profundidade (intensidade) e 

respeitem os intervalos de aplicação e repouso (densidade) para que tanto o 

praticante como a equipa possam treinar-se com elevada quantidade e 

qualidade. ” 

Parece claro que se “o medicamento prescrito não for específico para a 

doença que o indivíduo contraiu de certeza absoluta que este não irá melhorar 

podendo inclusive piorar a sua situação patológica” (Castelo, 2002). 

No seguimento da anterior comparação, este autor refere que “se o 

exercício de treino prescrito não for específico em função das necessidades 

dos praticantes e da lógica interna da modalidade desportiva em questão, de 

certeza absoluta que se equaciona de forma irredutível toda a aprendizagem, 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento dos praticantes, e mais grave, poder-se-á 

inclusive piorar a capacidade evidenciada por estes.” 
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No entanto, Castelo (2002) alerta para que “não é de admirar que as 

acções motoras, especialmente as de carácter complexo, só sofram pressões 

adaptativas quando treinadas em determinados contextos e circunstâncias 

proporcionadas por situações cujos envolvimentos são diversificados.”  

 
2.4.4 - Sistematização do(s) exercício(s) no(s) treino(s) 
 

“Seleccionar o exercício de uma forma bem fundamentada eis, pois uma 

tarefa fundamental do treinador. O exercício é o meio fundamental do processo 

de preparação de um jogador e de uma equipa” (Queiroz, 1986). 

“O exercício, é o meio (leia-se ferramenta) fundamental do treinador, para 

que este possa definir, direccionar e modificar o processo de formação e 

desenvolvimento, ou seja, de transformação dos jogadores, sem o qual não é 

possível que estes respondam de forma adequada e eficaz às exigências que a 

competição em si encerra” (Castelo, 1996). 

“O fundamento metodológico do treino desportivo assenta, na repetição 

lógica, sistemática e organizada de diversos exercícios que determinam a linha 

de orientação e a profundidade das adaptações dos jogadores à especificidade 

do jogo de futebol, ou seja, à sua lógica interna” (Castelo, 1996). 

Mourinho (2003c) confessa que acredita “no treino, na explicação, na 

repetição sistemática, na sistematização.”  

Sendo o homem considerado um “animal de hábitos” salientamos que 

durante os treinos devam existir uma certa regularidade e repetição de 

exercícios de modo a que “a capacidade de inter-relacionar as componentes 

táctico-técnicos durante o desenrolar da acção pressupõe uma ampla 

automatização na realização da mesma por parte do jogador, automatização 

essa que resulta da experiência acumulada pelos jogadores, tanto nos treinos 

como nas competições” (Tavares e Faria, 1997).  

Para Bompa (cit. por Queirós, 1986) o “exercício é, na estrutura do treino, 

um acto motor sistematicamente repetido, representando o principal meio de 

execução do treino, tendo em vista a elevação do rendimento.” 
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Para que isso aconteça é fundamental uma “redução do número de 

exercícios a utilizar e um aumento, significativo, do número de repetições, 

como orientação característica actual do treino, é objectivamente um resultado 

do processo de racionalização” (Teodorescu cit. por Queirós, 1986). 

Damásio (2003) afirma que “algumas reacções podem ser modificadas 

(entenda-se comportamentos táctico-técnicos dos jogadores), especialmente 

quando controlamos os estímulos que as provocam (entenda-se os exercícios 

no treino).”  
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3 – Hipóteses 

 

A partir das reflexões anteriormente expostas e tendo como rumo as 

condições do processo de treino no futebol para o “top”, surge-nos um conjunto 

de hipóteses que irão funcionar como linhas de orientação na efectivação deste 

trabalho de monográfico. 

Assim, as hipóteses por nós levantadas são: 

1) Existe congruência entre o discurso teórico acerca da importância e 

características de um modelo de jogo no clube preconizado pelos 

treinadores e a sua operacionalização na prática; 

2) A Posse da Bola sendo uma das características do Modelo de Jogo 

é uma preocupação importante na construção dos exercícios de 

treino; 

3) Esta preocupação (Posse da Bola) está presente no modo de jogar 

da equipa. 
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4. Material e Métodos 
 
4. 1 – Amostra 
 
Este trabalho é um estudo de caso da equipa “B”, sénior, do Futebol 

Clube do Porto que disputa o Campeonato Nacional da Segunda Divisão “B”, 

zona norte, durante a época desportiva de 2002/03. 

 

4. 2 - Metodologia  
 

A parte teórica deste trabalho monográfico sustentou-se na pesquisa 

bibliográfica em jornais e revistas de forma a constituir uma base sustentável 

como “cerne” da informação que melhor se enquadrava com a problemática 

provocada por uma análise do conteúdo das mesmas.  

Como referido anteriormente, esta recolha das entrevistas ou frases do 

treinador Mourinho foram retiradas de um conjunto de jornais periódicos 

desportivos ou revistas, durante dois anos que culminou com o “filtrar” dessa 

informação constituindo assim o nosso núcleo teórico. 

Assim, esta monografia é elaborada acerca da idealização de um modelo 

de jogo adoptado pelo Futebol Clube do Porto, nomeadamente, na equipa “B” e 

de apenas um objectivo específico – a Posse da Bola.  

Com a revisão da literatura efectuada anteriormente, podemos evidenciar 

a importância da elaboração teórica de um modelo de jogo como “filosofia” de 

trabalho e linha de orientação de todo o processo de treino para atingir os seus 

“fins” (ou evolução e formação de jogadores para a equipa “A” ou ainda para 

outras equipas da superliga).  

Procurando enunciar e analisar os itens referidos na revisão da literatura, 

tendo consciência do risco de sermos pragmáticos na elaboração dessa 

análise, salientamos que o objectivo geral desta monografia é uma rápida 

compreensão e consulta por parte do leitor. 

Para melhor entendermos as ideias gerais do clube, realizamos 

entrevistas: 
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- a José Mourinho, treinador da equipa “A”; 

- a Ilídio Vale, treinador da equipa “B”; 

- e a Miguel Cardoso, preparador físico da equipa “B”. 

Paralelamente, observamos e registamos 23 unidades de treino, num 

período de 5 semanas correspondendo a 7 microciclos. 

As unidades de treino foram observadas e registadas (fichas de 

observação das unidades de treino (ver em anexo) onde constam a descrição 

do exercício e o tempo de exercitação dos mesmos. 

Por fim, efectuamos a filmagem de 4 jogos oficiais (tendo sido filmados 

durante este mesmo período de observação) e também construímos e 

registamos os dados em fichas de observação dos jogos (ver anexo 5). 

Nas fichas de observação dos jogos constam o tempo de posse de bola 

em cada parte de jogo; frequência dos remates por zona em cada parte do 

jogo; e a eficácia dos remates; assim como, as zonas do campograma que foi 

utilizado (ver anexo 6). 

 

4.3 - Recolha de Dados  
 
As observações das unidades de treino foram realizadas entre os dias 2 

de Abril a 8 Maio de 2003 perfazendo um total de 5 semanas. Esta recolha foi 

efectuada no Centro de Treino e Formação Desportiva de Olival/Crestuma, em 

V.N. Gaia, onde a equipa “B” do FC Porto realiza todos os treinos e jogos.  

A observação de 4 jogos teve lugar no Mini-estádio do mesmo complexo 

desportivo e somente um foi filmado fora daquele local. 

Os jogos observados foram: 

 
N.º Jogo 
1 Esposende – FC Porto “B” 
2 FC Porto “B” - Infesta 
3 FC Porto “B” - Lousada 
4 FC Porto “B” -  Braga “B” 
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4.4 - Protocolo de Observação 
 
Apesar de registarmos todas as acções ofensivas, vamos analisar 

apenas as sequências nas quais a bola foi jogada no sector defensivo ou 

ofensivo e que foram concluídas com remate (finalização) obtendo êxito ou 

não. 

Para melhor realizarmos esta análise, seguimos a posição defendida por  

Garganta (1997) quando defende que “uma equipa encontra-se em posse de 

bola quando um ou qualquer dos seus jogadores respeita, pelo menos uma das 

seguintes situações:   

1) realiza pelo menos 3 contactos consecutivos com a bola; 

2) executa um passe positivo (permite manter a posse de bola); 

3) realiza um remate (finalização).” 

Ainda segundo o mesmo autor, a posse da bola de uma equipa, termina 

quando se verifica uma das seguintes situações: 

1) um jogador da equipa adversária fica na posse de bola e executa: um 

remate, um passe bem sucedido ou, pelo menos, 3 contactos consecutivos 

com a bola; 

2) a bola saí do terreno de jogo, ficando a pertencer à equipa 

adversária; 

3) qualquer jogador incorre numa situação de fora de jogo ou de falta; 

4) o guarda-redes adversário defende a bola, segurando-a, isto é, 

permanece em contacto com ela e mentem-se na sua posse por tempo 

superior a 1 segundo; intervalo e final de jogo. 

Sempre que a posse da bola for interrompida por acção do adversário, 

corte, falta, bola ao solo ou outra qualquer acção, desde que a bola se 

mantenha na posse da equipa, que já se encontrava na fase de ataque, as 

acções subsequentes são registadas como fazendo parte da mesma 

sequência.  

Também encurtamos o resultado da posse da bola para sermos mais 

exactos. Assim, somente temos duas variáveis a analisar: 
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- êxito total (ET) – quando a sequência termina com a obtenção de um 

golo; 

- êxito parcial (EP) – quando a sequência termina com a realização de 

um remate enquadrado com a baliza, sem obtenção de golo. 

Ao apostarmos numa análise mais incisiva no ataque organizado ou 

posicional, evidenciamos as seguintes variáveis, a saber: 

1) Tempo de posse da bola em cada parte de jogo; 

2) Frequência de remates por zona em cada parte do jogo; 

3) Análise da eficácia dos remates. 
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5 – Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

5.1 – A importância e as características de um modelo de jogo no 
clube e sua operacionalização na prática 

 

5.1.1 - O essencial é treinar com especificidade para o modelo de 
jogo 

 
“O treino desportivo constitui um processo dirigido por princípios pedagógico-cientificos 

da educação e da formação desportiva, tendo como objectivo o desenvolvimento da 

prestação desportiva em situação de treino e a sua comparação na competição.” 

(Lehnert cit. por Mesquita, 1997) 

 
No contexto do que se entende por “treinar”, Mourinho (anexo 3) refere 

que é “desenvolver capacidades de forma individual, mas fundamentalmente 

desenvolver capacidades de uma equipa” e “treinar é evoluir, é ser cada vez 

mais forte nas mais múltiplas vertentes.” 

Acerca do treino específico Ilídio (anexo 1) refere que “é a integração 

simultânea das diferentes componentes do treino, a táctica, a técnica, a 

fisiológica, a psicológica, mas sempre através das situações que se podem 

criar, fundamentalmente através de situações jogadas, onde o jogo tem um 

papel fundamental” onde procura que “todas as situações criadas têm a ver 

com o modelo de jogo, para que ele seja especifico” e finaliza evidenciando um 

problema quando refere que “não chega perceber que a especificidade é a 

integração simultânea das várias componentes.” 

De seguida oferece a solução pois “tem de haver uma co – relação directa 

com o modelo de jogo, isto é, a forma como vai trabalhar as diversas variáveis, 

os exercícios que vai seleccionar têm de estar co-relacionados com o modelo 

de jogo e com os seus princípios fundamentais.”  

E para que estas condições ocorram no treino “a forma como trabalhamos 

isso é através de uma metodologia de treino, é fundamentalmente de situações 

o mais próximas possível da forma de jogar, privilegiamos fundamentalmente 
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as situações jogadas, para trabalhar as várias componentes de treino.” (ilídio, 

anexo 1) 

Para isso, Miguel Cardoso (anexo 2) refere com mais clareza que “é isso 

que procuramos efectuar, cumprindo ao máximo com o princípio da 

Especificidade do treino, no respeito pela dimensão colectiva do jogo, por tudo 

o que é efectivamente táctico, porquanto é aquilo que faz a diferença maior em 

termos de jogo.”  

“Treino específico é aquele em que se visa a exercitação de um ou mais 

aspectos do modelo de jogo adoptado pelo treinador, baseado na selecção de 

exercícios de dominância situacional, táctica, em contexto de desenvolvimento 

aberto, implicando todas ou parte das principais relações que se estabelecem 

no jogo (relação de cooperação, oposição e a finalização)” (Miguel Cardoso, 

anexo 2). 

No nosso entendimento, deverá haver uma correlação entre a idealização 

e selecção dos exercícios onde as várias componentes se relacionem em 

perfeita sintonia com o modelo de jogo. 

Oliveira (1991) salienta que “toda a acção é objectivada tendo em vista a 

criação de exercícios específicos que estejam em total consonância com o 

modelo de jogo adoptado e respectivos princípios e em simultâneo 

desenvolvam a capacidade física pretendida.”  

Em conclusão Oliveira (cit. por Rocha, 2000) elucida-nos com um exemplo 

concreto acerca do que deve ser específico no futebol, abrangendo o princípio 

específico do modelo de jogo analisado nesta monografia, quando refere que 

“manutenção da posse de bola – se eu quero que a minha equipa jogue 1, 2 

toques permanentemente, circule a bola rápido. Se eu permitir em manutenção 

de posse da bola que eles dêem os toques que quiserem, não estou a ser 

especifico, porque estou a criar adaptações aos jogadores que não tem nada a 

ver com aquilo que eu quero que seja o meu jogo... mas se limitar o numero de 

toques para 1,2 toques estou a ser especifico.”  

Tal como referido anteriormente este tipo de comportamentos e 

implicações ou mesmo imposições por parte do treinador no treino também se 

verificam nos treinos observados.  
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Ilídio Vale pretendeu construir exercícios específicos onde pode limitar o 

número de contactos com a bola por jogador, reduzir o número dos jogadores 

em espaço reduzido, tal como o que se verificou com a exercitação dos 

seguintes exercícios: 

- o exercício-tipo que mais utilizou foram os n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 onde 

havia a imposição do limite de toques (1 ou 2), quer para os jogadores dentro 

do espaço quer para os outros que oferecem apoio fora dos espaço de 

exercitação; 

- nestes exercícios-tipo verificamos que foram realizados com um numero 

crescente de jogadores a intervir começando com a realização de 6x2, 6x3, 

3+2+2x3,(3x3)+4 apoios, (4x4)+4+ 1 joker atacante e finalmente, (6x6)+6 

apoios; 

- além do anteriormente exposto, o treinador repetiu integralmente o 

exercício-tipo n.1 (o 6x3)  em duas unidades de treino diferentes mas um pouco 

separadas no tempo: a primeira realização foi executada na unidade de treino 

observada n.1 e a sua repetição ocorreu novamente na n.º 17; no entanto, 

foram realizados, em dias diferentes dos microciclos: à quarta-feira e à 

segunda-feira; 

- nestes exercícios-tipo verificamos uma regularidade de conteúdos e 

objectivos de treino que se aproximavam com a posse da bola e a criação de 

linhas de passe seguras. 

Daqui facilmente depreendemos que a posse da bola, a criação de linhas 

de passe com a circulação da bola por diversos jogadores são princípios de 

acção exercitados nos treinos como meio para atingir o objectivo final – a 

posse da bola. 

 

5.1.2- Teorização do modelo de jogo adoptado pelo clube como 
processo de orientação de todo o treino 

 
 “Toda a actividade que se apresenta como sendo organizada deve orientar-se por 

princípios, objectivos e metodologias claramente definidas, dependendo o bom ou o mau 

funcionamento de todo o processo do grau de concretização dos mesmos.” (Leith cit. por 

Mesquita, 1997)  
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Seguindo a lógica de trabalho idealizado pelo treinador, cada unidade de 

treino deverá ser operacionalizada tendo como linha de orientação a correlação 

permanente com o modelo de jogo adoptado pelo clube e o objectivo da posse 

da bola. 

Pela análise de unidades de treino idealizadas pelo treinador Ilídio Vale, 

verificamos uma estreita relação com “a forma de treinar” para o modelo de 

jogo implementado no Futebol Clube do Porto.  

De acordo com esta lógica de pensamento, a operacionalização desse 

modelo de jogo é instruída nos treinos e Ilídio Vale (anexo 1) refere que “em 

todos os momentos, no planeamento, no treino, em todo o processo o modelo 

de jogo deve ser a referência máxima.”  

Corroborando desta afirmação, Miguel Cardoso (anexo 2) acrescenta que 

“todo o processo de preparação é sempre orientado pelo desenvolvimento dos 

pressupostos tácticos inerentes ao modelo” e termina referindo que 

“certamente não será difícil perceber que foi a implementação/consolidação de 

aspectos do modelo de jogo adoptado que nos mereceu particular atenção” 

neste mesociclo de observação e análise das unidades de treino.  

Com a implementação de um modelo de jogo geral para todos os 

escalões de formação, e nomeadamente, para a equipa “B”, sendo a mais 

próxima da equipa “A”, a ideia de que o documento orientador do clube era, 

segundo Mourinho (anexo 3) “um documento superficial para dar ligeiras ideias 

daquilo que era o meu trabalho” e continua esclarecendo com mais precisão 

que “deve haver um jogador tipo para cada posição, a equipa “B” deve saber 

qual o jogador tipo que a equipa “A” preconiza.” 

Para melhor entendermos esta ideia de modelo de jogador para o modelo 

de jogo, Mourinho (anexo 3) termina referindo que “quando na equipa “A” se 

abre um espaço por lesão ou pela saída de um jogador de uma determinada 

posição haver na equipa “B” um jogador disponível a ser construído de acordo 

com essas características” dando clara alusão à evolução e formação de um 

jogador-tipo para cada “posição” no modelo de jogo adoptado.  

2004/05   
 

- 27 -



                                                                                                                                                                                                              
Sérgio Lopes                                                                                                Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

Miguel Cardoso (anexo 2) refere que “efectivamente existe neste clube um 

Modelo de Jogo claramente definido, desenvolvido vertical e transversalmente 

em todos os escalões da formação dos jovens futebolistas e que se pretende 

que facilite a entrada no mais alto rendimento, que, dentro do clube, se traduz 

pela inclusão no plantel sénior A.” 

Dando ênfase ao trabalho contínuo de formação, Miguel Cardoso (anexo 

2) afirma que “desde o primeiro dia de trabalho que todas as nossas 

preocupações se dirigem para a assimilação dos princípios de jogo subjacentes 

ao modelo” pois Frade (1985) também salienta que o trabalho deverá ter “a 

“EQUIPA” como parâmetro dominante desde a primeira sessão.” 

Miguel Cardoso (anexo 2) evidencia que as “principais preocupações são 

desde logo centradas na estruturação do jogo ofensivo e defensivo e nas 

relações que se estabelecem na transição entre estas duas fases do jogo.” 

Socorrendo-nos do documento elaborado por Mourinho (s/d) para o clube 

esclarece que no modelo de jogo contém os seguintes princípios de jogo:  

“1.1- Transição (de perder a bola); 1.2 – Posse; 1.3 – Transição (de 

ganhar a perder a bola); e, 1.4 – Situação defensiva.”  

Mas, por escolha e imposição deste trabalho somente nos vamos 

debruçar acerca dos aspectos ofensivos em geral e com a posse da bola em 

particular. 

Referente à posse, Mourinho (s/d) esclarece que “o objectivo mais 

importante é marcar (muitos) golos; criar (muitas) possibilidades de marcar; 

usar o espaço e o tempo em relação com os companheiros e oponentes; ter a 

posse de bola o maior tempo possível.” mas esta posse de bola é realizada 

através de 4 fases: “1ª fase – Construção; 2ª fase – Preparação da criação; 3ª 

fase – Criação de situações; e, 4ª fase – Finalização (marcar golos).”  

 Miguel Cardoso (anexo 2) acaba por indicar algumas preocupações na 

implementação do modelo de jogo tais como: “numa primeira fase as 

preocupações são sempre mais globais, dirigidas para os grandes princípios do 

modelo, no sentido de através destes conseguirmos, gradualmente, atingir 

aspectos que poderão ser bastante mais particulares e de difícil domínio, pela 

complexidade subjacente.”  
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Ilídio Vale (anexo 1) afirma que “há só um modelo de jogo, agora o que 

pode variar é a organização estrutural das equipas”, isto é, o sistema de jogo, e 

salienta que “aqui no clube há linhas de orientação não só para a equipa “A” ou 

para a equipa “B” mas para todos os escalões.”  

De seguida Ilídio Vale (anexo 1) apesar da ideia de variações de sistema 

refere que “a equipa “A” e a equipa “B” trabalham os mesmo sistemas em 

termos de variância” e José Mourinho (anexo 3) reafirma esta ideia pois explica 

que “eu penso que 4x3x3 e o 4x4x2 em que eu jogo, não são muito diferentes, 

as diferenças não são significativas, em termos posicionais não há muitas 

diferenças, a construção dos triângulos de jogo posicionais são praticamente 

idênticos, os princípios de jogo são idênticos também” pois “privilegio estes 

dois sistemas porque foram os sistemas que penso eu de que foram os mais 

indicados para as características dos meus jogadores e para as características 

da maioria dos adversários que nós vamos enfrentar.” 

 Para culminar esta análise acerca da implementação e posterior 

operacionalização do modelo de jogo, José Mourinho (anexo 3) resume tudo 

afirmando que “o primeiro aspecto é ter todos os princípios de jogo 

estabelecidos nas diferentes fases e nas diferentes situações.” 

No entanto, José Mourinho (anexo 3) acrescenta que “tudo perfeitamente 

identificado e depois ir à procura de exercícios que sejam os melhores para 

que os jogadores possam adquirir esses princípios.”  

Assim, parece-nos que a implementação de um modelo de jogo adoptado 

pelo treinador e posterior operacionalização dos seus princípios que lhe servem 

de suporte, levam a um surgir de uma “filosofia” como linha de orientação dos 

jogadores como se todos tivessem a mesma identidade (a equipa num 

colectivo) o que se reflecte numa ideia geral: os jogadores enquanto indivíduos 

estão uns “para” e “com” os outros. 

Assim, a tarefa principal do treinador na instrução do processo de treino é 

“educar” os jogadores para uma determinada “forma de jogar” que se pretende 

como “identidade colectiva” para pensarem todos a mesma “ideia” e ao mesmo 

tempo – o modelo de jogo.  
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Resumindo esta é uma “orientação” da inteligibilidade dos jogadores por 

parte dos intervenientes no processo de treino “do «saber» sobre o «fazer»” 

(Cunha e Silva, 1995) em direcção  ao modelo de jogo, aos seus princípios pois 

são também o seu ponto de chegada. Acrescenta este autor que “o saber 

transforma-se, assim, numa entidade autónoma, capaz de se auto-regular” 

(entenda-se de “pensar por si” - como jogador individual – “para e com o todo” 

– a equipa). 

 

5.2 – A Posse da Bola sendo uma característica do modelo de jogo 
está presente na construção e operacionalização dos exercícios de treino 

 

5.2.1-A operacionalização da Posse da Bola no modelo de jogo 
 
“Compete ao treinador conceber, aplicar e modificar estratégias de intervenção 

susceptíveis de criar um contexto de treino que maximize e optimize o rendimento dos 

seus atletas.” (Carreira da Costa cit. por Mesquita, 1997) 

 

O sistema de jogo tem como base a equipa subdividido em 2: “o sistema 

geral e o sistema especifico.” (Mourinho, s/d) 

No sistema geral este autor a quando de Posse da Bola pretende “fazer a 

melhor eleição; alta circulação de bola para uma perfeita cobertura do terreno 

de jogo, usando: jogo de posições; formação de linhas; triângulos; controlo da 

velocidade de jogo; e, uso da velocidade.”  

Ilídio Vale (anexo 1) refere que se rege pelo modelo da equipa “A” pois 

“essa é a referência do nosso modelo” onde “a posse da bola é a chave” e 

termina salientando que “procurando criar muitas situações de golo, muitas 

linhas de passe, ocupação racional e equilibrada dos espaços de jogo.” 

Acrescenta o treinador da equipa “B” que “em termos gerais, a posse da 

bola é a base do nosso jogo ofensivo” e acrescenta também que “é baseado 

fundamentalmente da circulação da bola rápida” e esclarece que para se fazer 

isso é necessário privilegiar “linhas de passe, triângulos de jogo, alternância de 

corredores, procurando jogar em largura e em profundidade” tendo como 

objectivo final “criar numerosas situações de golo.”   
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Este treinador refere também que “no sentido de ganhar espaços, procura 

sistemática através de uma circulação de bola que se torne rápida com 

mudanças e alternâncias de velocidade e jogo curto e jogo mais largo” na 

procura de objectivos que são “procurar esses espaços que crie e proporcionar 

essas mesmas condições que nos permita finalizar da melhor forma.” 

Portanto, são aspectos coincidentes entre os treinadores para a 

implementação da posse da bola no modelo de jogo pois, “o sistema está 

baseado num jogo de posições, linhas e triângulos para uma perfeita cobertura 

do terreno de jogo nas diferentes fases do jogo.” (Mourinho, s/d)  

Para atingir estes objectivos da posse da bola privilegia no treino “o jogo 

posicional, as permutas levam a que os espaços estejam sempre preenchidos, 

o que é fundamental na circulação de bola” e “precisa sempre de jogadores 

bem posicionados e precisa de espaço de jogo, utilizando a totalidade do 

campo, quer em profundidade, quer em largura.” (Ilídio Vale, anexo 1) 

Mas, Ilídio Vale (anexo 1) questionado acerca da utilização das permutas 

dos jogadores aquando da posse da bola afirma prontamente que “as 

permutas, sim.” 

Acerca de alterações no modelo de jogo da equipa perante um adversário, 

Ilídio (anexo 1) responde que “Não Não! Nós temos um modelo jogo, que 

trabalhamos, que cultivamos e essa é a nossa referência em todos os 

momentos independentemente do adversário.”  

Mas, em relação ao anteriormente referido, o modelo de jogo já contempla 

dois sistemas tácticos de actuação dos jogadores em campo conforme as 

disposições tácticas dos adversários.   

“Em termos de sistema de jogo, temos dois sistemas mais ou menos bem 

definidos, e relativamente bem trabalhados e que nós com posse de bola 

tentamos impor os nossos princípios de jogo, tentámos impor a nossa 

organização.” (Ilídio Vale, anexo 1) 

Neste aspecto José Mourinho (anexo 3) também tem a mesma opinião e 

defende que se devem treinar dois sistemas pois “quando os jogadores estão 

preparados para uma equipa que joga em 4x3x3, mas eu penso que num 

determinado momento do jogo eles podem mudar para 4x4x2, se os preparar 
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para essa mudança que ninguém está à espera, se ela acontecer já não é algo 

de previsível, já não é algo imprevisível, mas que nós já estamos preparados 

para com ela.”  

Mas este treinador “vê” um pouco mais à frente e “antecipa-se” para uma 

eventual alteração no jogo ao treinar o imprevisto para que “os jogadores 

saberem se um jogador for expulso, deveremos reagir da seguinte maneira, se 

calhar aquele pavor que as equipas têm de ficar com um jogador a menos, 

assim a equipa pensará que com um jogador a menos, já não vou ganhar, vou 

só empatar” mas se por outro lado, “se os jogadores estiverem preparados 

para isso (entenda-se treinado em inferioridade numérica), a expulsão até 

acontece e os jogadores mantém-se confiantes porque é uma situação para a 

qual eles já estão preparados mental e tacticamente.” Assim, “estão melhor 

preparados para dar uma resposta positiva” pois finaliza ao afirmar que “são 

detalhes e quando falamos de equipas deste nível e em competições do nível 

que nós jogamos, por vezes são os detalhes que fazem a grande diferença.”  

Conclui Mourinho (anexo 3) que estes “foram dois sistemas que 

apareceram depois de saber as características dos jogadores que tinha e que 

se podiam adaptar melhor.”   

Este treinador finaliza acrescentando que “a minha equipa tem a bola ou 

não tem a bola, é o ter ou não a bola, se não tem a bola, tenho de me adaptar 

à forma de jogar do adversário, se eu tenho a bola, faço ou tento impor o nosso 

modelo de jogo.” 

A operacionalização dos comportamentos de acção dos jogadores terão 

de ser “educados” apelando à concentração na exercitação dos mesmos, em 

exercícios específicos que exijam determinados comportamentos táctico-

técnicos específicos. 

 

5.2.2- É indispensável treinar o “nosso” jogo 
 
“Uma boa ordem no treino constitui uma condição essencial para que ocorra 

aprendizagem.” (Graça cit. por Mesquita, 1997) 
 

Face a uma nova realidade caracterizada por um aumento quer das 

exigências, quer da complexidade das situações perante as quais os jogadores 
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são confrontados, o caminho correcto para o processo de treino passa por dar 

uma resposta a essas mesmas dificuldades impostas pelo contexto competitivo 

(o jogo) onde despontam “padrões de comportamentos futebolístico como 

«imagens-de-futuro».” (Frade, 1985) 

Ilídio Vale (anexo 1) refere que “nós treinamos para jogar” e onde “o 

modelo de jogo deve estar presente sempre, em todos os momentos”, “e 

portanto deve haver uma co-relação directa e sem margem para erros naquilo 

que perfilhamos como modelo de jogo e de treino.”  

Assim, Miguel Cardoso (anexo 2) refere que “é semanalmente que 

ajustamos todos os pressupostos que orientam a distribuição semanal dos 

objectivos de cada uma das unidades de treino.”  

Acrescenta que é “obvio que há uma lógica que orienta todo o processo e 

que acompanha toda a época, que tem necessariamente a ver com a 

implementação do modelo, mas creio que, a partir de determinada altura, em 

que a transmissão do modelo já foi feita, é a necessidade de “retocar aqui e ali” 

que prevalece ” tudo “em função da avaliação que é feita ao desempenho, ou 

seja, à competição, ao jogo.”  

Neste sentido, Mourinho (anexo 3) refere que “a partir do momento em 

que está tudo identificado ir à procura de exercícios que no meu entender são 

os mais eficazes para que os jogadores e a equipa consigam desenvolver 

aqueles princípios” mas no entanto alerta para que “não é suficiente definir 

muito bem sob o ponto de vista teórico os princípios que se quer implantar e 

depois não encontrar os exercícios adaptados a esse mesmo modelo.”  

O treinador Ilídio Vale (anexo 1) acrescenta que também é necessário 

implementar no treino a “superação permanente” que “tem a ver com o próprio 

treino, que é treinar sempre nos limites, procurar sempre mais e melhor em 

cada momento, sem isso é impossível viver em evolução, no fundo é criar um 

estado anímico no atleta para que ele se torne de facto permanentemente em 

auto superação.”  

Também Mourinho (anexo 3) afirma que “o trabalho é de alta intensidade 

e complexo, mas é um trabalho de curta duração, os jogadores sabem que 

aquilo que exijo deles, é 1 hora e 30 minutos ou 1 hora e 45 minutos, mas de 
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alta intensidade e concentração, os jogadores habituam-se a esse tipo de 

trabalho, de tal forma que já não sabem fazê-lo de outra forma.” 

Neste sentido, Miguel Cardoso (anexo 2) acrescenta que “procuramos que 

entre a realização de cada exercício, ou série de exercícios haja um tempo de 

recuperação suficiente que possibilite o correcto direccionamento do treino.”  

Continua este entrevistado acrescentando que “gostamos que o treino 

seja sempre realizado com intensidade elevada (estamos a falar das unidades 

de treino de desenvolvimento), pois entendemos que é desta forma que 

desenvolvemos níveis de empenhamento motor elevados. Queremos que os 

jogadores consigam treinar hoje numa intensidade x, para amanhã treinarem 

com intensidade x+1, etc. A intensidade de hoje terá que ser uma intensidade 

acumulada amanhã… Assim sendo, a recuperação dos atletas, até entre 

exercícios, assume carácter fundamenta”. Estas preocupações de os treinos 

incluírem pausas ou repousos activos verificam-se nos treinos. Entre cada 

transição de exercícios ou séries, ocorrem sempre pausas com a realização de 

exercícios de alongamentos específicos para o futebol. 

Assim, conclui Ilídio Vale (anexo 1) que no treino “o referencial táctico é o 

modelo de jogo, é fundamental e está sempre presente em todas as situações, 

todos os exercícios, todas as situações que nós criamos” onde aparecem 

“situações fundamentalmente jogadas ou de natureza estratégica, visam de 

facto o modelo de jogo, com grande predominância colectiva.” 

Questionado acerca da selecção de exercícios formando um núcleo duro 

que são utilizados dentro da perspectiva do modelo de jogo, este treinador 

refere que “todos os exercícios o são” mas “no entanto, há exercícios que são 

dominantes” e acentua que “têm a ver com a organização colectiva da equipa, 

esses com certeza com alguma atenuante, a sua estruturação é a mesma.”  

Ilídio Vale (anexo 1) evidencia algumas ideias base “porque aquilo que 

altera não são os princípios gerais, estes estão sempre presentes, o que altera 

são os princípios específicos, estão muito mais ligados à organização estrutural 

e à estratégia de jogo, do que ao resto.”  

Conclui referindo que as variações serão apenas situações estratégicas e 

explica que “se vamos defender mais à frente ou mais atrás; se vamos 
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provocar o erro do adversário numa determinada zona ou uma outra; na 

transição se vai ser mais lenta ou mais rápida; pela direita ou pela esquerda, 

essas questões é que podem eventualmente variar.”  

Sucintamente, Ilídio Vale (anexo 1) faz numa afirmação que resume todo 

o processo de treino para o jogo “tudo o que a equipa faz, faz no treino.” 

Miguel Cardoso (anexo 2) avalia o rendimento da equipa mas de uma 

forma informal entre toda a equipa técnica no fim do jogo e “principalmente, 

antes da primeira unidade de treino após o jogo” pois têm como objectivo final 

realizarem “uma avaliação do jogo baseada também ela na tentativa de 

verificação da apropriação dos princípios do modelo de jogo que se pretende 

implementar, ou seja no procura do estabelecimento de relação directa efectiva 

entre o processo – o treino e o produto – o jogo.”  

Partindo de estudo e análise efectuado à nossa amostra, verificamos uma 

correlação e uma congruência entre o discurso preconizado pelo treinador e 

preparador físico com uma directa relação com o trabalho realizado na prática. 

A aplicação da posse da bola é concebida e aplicada com o exacto propósito 

de criar ou trazer para o treino situações, acções de jogo e operacionalizá-las 

com frequência nos diversos treinos com elevada intensidade, para que 

posteriormente quando confrontados no contexto competitivo os jogadores 

saberem exactamente como devem jogar. 

 Para atingir esta forma de jogar, o treinador utiliza a sistematização dos 

seguintes exercícios-tipo:  

- o exercício que mais utilizaram foram os exercícios-tipo  n.º 2, 5, 7, 9, 13, 

e 14 onde realizavam jogo (com limitação aos contactos físicos; com pouca 

intensidade de deslocamento); 

- nestes exercícios verificou-se que foram realizados sempre o mesmo 

número de jogadores (10x10), mas houve alternância da acção dos guarda-

redes (por vezes só um intervia, pois só havia uma baliza, a da linha final; a 

única excepção foi o exercício-tipo 14, com a colocação de uma baliza 

amovível no circulo central com outro guarda-redes); 

- o espaço de exercitação foi sempre o mesmo: desde a linha central até 

uma linha defensiva (imposta pelo treinador, que correspondia à continuação 
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da linha da grande área) onde, por vezes, não podia ser transposta por 

atacantes e também somente dois defesas poderiam trocar a bola entre si; ou 

só um ou dois atacantes poderiam tentar interceptar a circulação da bola nessa 

zona defensiva);   

- foram realizados, sempre em dias diferentes: desde a segunda-feira a 

sábado, mas em microciclos diferentes; no entanto, teve sempre o cuidado de 

realizar este exercício-tipo pelo menos uma vez por semana  

- verificou-se duas repetição em duas unidades de treino seguintes que 

foram observados nas unidades de  treinos n.º 12 e 13 (dias 21 e 22/04/2003)  

e também nos treinos nºs 19 e 20 (dias 1 e 2/05/2003); 

- o tempo de exercitação real foi compreendido entre os 8 e os 16 

minutos; 

- nestes exercícios-tipo havia uma certa regularidade de conteúdos e 

objectivos de treino que se aproximavam com a posse da bola, a criação de 

linhas de passe seguras, circulação da bola, e acima de tudo a ocupação 

racional em campo com o sistema idealizado para o modelo de jogo adoptado 

pelo clube, em 2-3-2-1-2, em losango desenhado pelos jogadores do meio 

campo; 

- nestes treinos a intervenção do treinador era muito maior e importante 

na correcta colocação dos jogadores em campo, na criação das linhas de 

passe por parte  dos jogadores, na circulação da bola pelos defesas centrais ou 

mesmo pelo guarda-redes;  

- neste exercício-tipo, o treinador teve sempre a preocupação de 

implementar novas regras e variáveis de acção dos jogadores tendo como 

objectivo os princípios gerais, e em particular a posse da bola.   

Carvalhal (2001) vai de encontro a esta perspectiva de treino quando 

refere que “o importante é retirar do jogo fracções do mesmo, decompondo-o e 

operacionalizando-o em acções também complexas, não com o intuito de o 

partir, mas sim de privilegiar as relações e hábitos criados”. 

Frade (1985) acrescenta que “para ter êxito é necessário agir, isto é, 

aprender fazendo.” 
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 Concluímos que o treino tem um correcto reflexo daquilo que se pretende 

(discurso e modelo de jogo) e para que tal ocorra, verifica-se nas unidades de 

treino as várias componentes das acções de posse da bola como também a 

sua operacionalização de uma forma interligada, pois elas serão futuramente 

requisitadas no jogo.  

 

5.2.3-O exercício de treino no futebol 
 
“O método soberano de aprendizagem é sempre o exercício.”  

(Rieder cit. por Mesquita, 1997) 
 

É fulcral que os intervenientes no processo de instrução do treino tenham 

consciência no seleccionar dos exercícios que concedam aos jogadores a 

sistematização de um sistema complexo (como o futebol) constituído por 

relações de cooperação e oposição (exercícios em situações de jogo) visando 

no entanto, não descontextualizar a realidade futebolística.  

Para que o atleta evolua Ilídio Vale (anexo 1) acrescenta que procura a 

“utilização de exercícios que privilegie o crescimento do jogador, 

nomeadamente nos aspectos táctico – técnicos.” 

Miguel Cardoso (anexo 2) salienta que “desde a primeira unidade de 

treino que os exercícios gerais têm uma expressão reduzida em termos de 

volume de treino.”  

Ilídio Vale (anexo 1) não utiliza exercícios analíticos mas o que utiliza “são 

exercícios com complexidade variável, sempre que haja mais de um jogador, 

aquilo que variamos são as situações mais globais, 10X0, 3X1, 3X2, 8X6, 

10X2” acentuando que “há uma variedade muito grande de situações” pois “o 

que varia é a complexidade das situações.”  

Neste sentido, também Miguel Cardoso (anexo 2) refere que “não criamos 

é exercícios analíticos para este efeito” e finaliza com um objectivo muito 

próximo do que realiza no treino para a equipa “B” onde “ trabalhamos muito 

em termos de jogo posicional.”  

Mas, Ilídio Vale (anexo 1) reflecte e esclarece mais à frente que “quando 

falava das situações analíticas, elas estão presentes, mas com um objectivo, 

de complementaridade, como por exemplo: o trabalho físico de uma forma mais 
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analítica sempre em termos de complementaridade” faz uma consideração pois 

“o que normalmente nunca aparece exclusivamente físico” e conclui que “é 

uma das condições que impomos a nós próprios.”  

Por fim, Ilídio Vale (anexo 1) finaliza a sua análise aos exercícios de treino 

ao afirmar que o exercício “é a via fundamental que nós utilizamos para atingir 

ou melhorar o modelo de jogo” pois este modelo de jogo adoptado pelo clube 

“é a via e o princípio fundamental que norteia o nosso treino.”  

Neste aspecto Miguel Cardoso (anexo 2) refere que “todos os restantes 

factores são sempre balizados pela dimensão táctica” mas esclarece que “não 

porque os consideremos de somenos importância, mas porque acreditamos 

que, ao não concebermos o treino num privilégio das dimensões físicas, 

técnicas ou psicológicas, mas interpretando o seu desenvolvimento 

concomitante com os pressupostos tácticos, lhes estamos a dar um carácter de 

Especificidade tal, difícil de transferir para o processo de outra qualquer forma.”  

Socorrendo-nos de Oliveira (1991) tomamos consciência de que “não 

adianta ter maratonistas, nem velocistas, o que é preciso é jogar bom futebol, 

mas para tal acontecer, é necessário no mínimo treinar Futebol.” 

 

5.2.4 - A sistematização dos exercícios nos treinos 
 
“A perfeição do automatismo não consiste no ter-se definitivamente fixado um certo 

encadeamento de acções musculares, é pelo contrário, uma liberdade crescente ma 

escolha das acções musculares a encadear.” (Frade, 1985)   

 

A utilização dos exercícios semelhantes na estrutura e nos objectivos, 

com diferenças na crescente complexidade da sua realização, não 

pretendemos provocar um simples desenrolar das mesmas acções musculares 

nos jogadores mas incutir neles uma grande variedade de estímulos que 

caracterizam o jogo de futebol. Portanto, torna-se claro que no treino se deverá 

dar importância ao “princípio dito “REPETIÇÃO SISTEMÁTICA” (Frade, 1985). 

Sobre a sistematização, Ilídio Vale (anexo 1) não utiliza sempre os 

mesmos exercícios porque “os exercícios são variáveis, temos um núcleo duro 

de situações de treino, mas os objectivos que perseguimos são sempre os 
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mesmos” e volta a referir os aspectos de variância dos mesmos onde “as 

situações propostas podem variar.” 

No entanto, José Mourinho (anexo 3) refere que “sim, há exercícios que 

eu repito de forma sistemática, outros que com os mesmos objectivos, mas 

exercícios diferentes na forma, mas exactamente com os mesmos objectivos.”  

Salientando o aspecto da sistematização, o treinador da equipa “A” 

acrescenta que “há objectivos que para mim são objectivos fulcrais e que no 

meu entender, quanto maior for a repetição e de forma cíclica mais facilmente 

os jogadores adquirem esse tipo de características, então há exercícios que se 

repetem e há outros exercícios que se modificam, mas sempre em função dos 

mesmos princípios.”  

Miguel Cardoso (anexo 2) acentua que “é um trabalho cíclico, não pela 

repetição de conteúdos nos treinos, mas pela necessária análise ao jogo 

efectuado e reflexão sobre o que precisa ser melhorado e pela 

criação/consolidação de estruturas de táctica colectiva que nos permitirão fazer 

face ao jogo seguinte” e conclui que “é um esforço que terá que ser feito pelos 

treinadores, de forma a construírem conteúdos de treino que permitam num 

contexto de desenvolvimento táctico implicar um trabalho de condicionamento 

físico específico, no respeito pelo que pode, e deve ser feito, em cada dia da 

semana.”  

Mas, continua Miguel Cardoso (anexo 2) a esclarecer que “é necessário 

estabelecer ligações com todo o trabalho efectuado anteriormente, no sentido 

de implementar, sempre que possível, conteúdos de treino de complexidade 

crescente, níveis de dificuldade maior e adaptações, também elas, para 

possível resposta a solicitações de grau de dificuldade maior.”  

Do nosso ponto de vista esta aquisição só será efectivamente alcançada 

através da correcta selecção de meios e métodos de treino mais adequados, 

através da exercitação constante e sistemática desses exercícios nucleares 

relacionados com o modelo de jogo adoptado e esta será a linha de orientação 

eficaz para se atingir o “nosso” fim – “forma de jogar”. 
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Não será fazendo uso de inúmeros exercícios que embora estejam 

direccionados para o treino de futebol mas que, no entanto, não têm nenhuma 

relação directa com a forma de jogar da equipa. 

O que verificamos na prática vai de encontro o discurso dos intervenientes 

no processo de treino, ao utilizarem uma certa regularidade dos exercícios-tipo 

tendo a consciência que estão a implementar o objectivo proposto – que é a 

Posse da Bola. 

Assim, o exercício aplicado teve sempre a mesma estrutura e conteúdo 

mas houve muitas e complexas variantes o que tornou este exercício um dos 

mais importantes para a consolidação da posse da bola, a criação de linhas de 

passe seguras e circulação da mesma. 

Durante os 23 treinos observados, este exercício foi utilizado 7 vezes nas 

unidades de treino mas somente duas vezes foi exercitado com o mesmo 

número de jogadores (6x3) que foi registado nos treinos nºs 1 (no dia 

02/04/2003) e no treino nº 17 (no dia 28/04/2003), mesmo assim, com 26 dias 

de diferença entre eles. Isto implica não uma repetição do mesmo exercício e 

conteúdo mas sim um aumento da complexidade do mesmo tipo de exercício. 

Podemos ilucidar melhor com os seguintes exercícios-tipo:  

- o exercício que mais utilizou foram os exercícios-tipo  nºs 1, 3, 4, 8, 11, 

12 e 16; 

- onde realizavam jogo sempre com inferioridade numérica pelo conjunto 

possuidor da bola e sempre coincidentes no espaço de exercitação (40x40); 

- a partir da observação dos treino houve sempre um aumento da 

complexidade do exercício através da colocação de Joker atacante; da 

colocação de apoios ofensivos na zona fora do quadrado de jogo (desde 2 até 

6 apoios); ou pelo aumento do numero de jogadores intervenientes dentro do 

espaço (de 3x3, 4x4, 5x2, 5x3, 6x3 e 6x6); 

- estes exercícios-tipo foram realizados à segunda-feira, terça-feira, 

quarta-feira e sexta;  

- o tempo de exercitação real foi compreendido entre os 5 e os 12 minutos 

mas foram sempre realizados em séries de cerca de 1 minuto e 30 segundos 
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com pausas de aproximadamente 30 segundos (realizando alongamentos dos 

membros inferiores);  

- neste exercício-tipo, o treinador teve sempre a preocupação de 

implementar variáveis de acção dos jogadores assim como, o evidente 

aumento da complexidade do mesmo mas tendo como objectivo final a posse e 

circulação da bola e a criação de linhas de passe seguras. 

Em suma, pretende-se com esta sistematização atingir a criação de linhas 

de comunicação colectivas, fazendo apelo à repetição de exercícios 

idealizados para o modelo de jogo adoptado com o objectivo de, perante uma 

determinada realidade, se possa verificar uma constância de acções individuais 

formando uma ordem colectiva entre todos os elementos da equipa. 

Teodorescu (1983) corrobora a sistematização dos exercícios no treino, 

pois prefere “uma redução do número de exercícios e um aumento significativo, 

do número de repetições.” 

Também Frade (1998) considera que “o importante é fraccionar a equipa, 

os onze jogadores e, por exemplo, num exercício estejam menos jogadores em 

menos espaço, mas preocupados com a aquisição de um determinado principio 

ou da articulação de um principio com o outro, estando aqui presentes as 

quatro componentes do treino. Assim, a lógica é totalmente diferente.”  

 

5.2.5 – Os exercícios-tipo registados nas unidades de treino 
observados  

 

Na observação das 23 unidades de treino denotamos a operacionalização 

de dois tipos de exercícios para a concretização do princípio de jogo – Posse 

da Bola.  

Para a concretização da Posse da Bola, é necessário incutir nos 

jogadores comportamentos de acção que servirão para a realização deste 

princípio: a criação de linhas de passe seguras e de apoio, constantes passes 

curtos e circulação da bola por diversos jogadores num curto espaço de 

campo.  
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Fomos observando que este exercício-tipo não era recriado integralmente 

mas iriam mantendo sempre o mesmo objectivo: manter a posse da bola e criar 

linhas de passe seguras. 

Ele é modificado, alterado e adaptado através do aumento da 

complexidade quer em número de jogadores intervenientes quer na criação de 

linhas de apoio dentro e fora do espaço de exercitação.  

Fazemos por fim, uma importante chamada de atenção para a 

compreensão dos diversos exercícios que se seguem: o espaço de exercitação 

é sensivelmente o mesmo – em 40x40m.  

Assim, os exercícios-tipo que implementam a Posse da Bola que 

verificamos são: 

 

- Exercício-tipo n.º 1 registado na unidade de treino observada n.1: 
Objectivo: manutenção da posse da bola e criar linhas de passe seguras 

.Espaço: reduzido (40x40m); 

UT n.1 – ex. 4- 6x3 – Posse de bola e pressing t 

 
 
 
 
  

 
2´30´´+Alon. 
1:30´´+Alon 
1:30´´+Alon 
 

.Tempo de exercitação: Três períodos de 1 min e 30 seg, com exercícios 

de alongamentos dos membros inferiores durante alguns segundos como 

pausa entre períodos;  

.Três grupos de 3 elementos; 

.Organização: uma equipa oferece apoio da outra equipa que tem posse 

da bola procurando trocar a bola entre si através da utilização de linhas de 

passe seguras e mais claras. Uma outra sem bola, tenta interceptar a bola 

(realizando superioridade numérica de 6x3). Quando a equipa interceptar a 

bola, passa a ter a posse da bola. 
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.Comportamentos desejados: elementos com posse da bola: criação de 

linhas de passe (em aproximação e afastamento) de modo a permitir a posse 

da bola e realização de passes consecutivos; elementos da equipa sem bola: 

impedimento da criação de linhas de passe e anulação daquelas entretanto 

criadas de modo a inviabilizar a realização de passes consecutivos e a 

conseguir a posse da bola.  

 

Assim, visando evidenciar a sistematização dos exercícios nos treinos 

verificamos que este exercício-tipo é observado nas seguintes unidades de 

treino: 

 

- Exercício-tipo n.º 2 registado na unidade de treino observada n.º 5  
Objectivo: manutenção da posse da bola e criar linhas de passe seguras 

 UT n.5 – ex. 3 - Posse de bola  - 3+2+2x3  T 
 

  
 
 
 
 
 

6 Séries:  
1´ De 

exercitação e 
30´´ pausa para 
trocar as 
equipas. 

= 8´30´´ 
 
 

.Dois grupos de 3 elementos (coletes amarelos e brancos) e 2 apoios 

ofensivos (Jokers atacantes, coletes verdes) e outros 2 apoios em dois pontos 

do espaço também para apoio (coletes azuis); 

.Organização: uma equipa (coletes verdes e sem limite de toques na 

bola) oferece apoio à outra equipa (coletes brancos com a limitação de 2 

toques) que tem posse da bola procurando trocar a bola entre si ou com os 

apoios exteriores (coletes azuis com a limitação de 1 toque) através da 

utilização de linhas de passe seguras e mais claras. Uma outra sem bola 

(coletes amarelos) tenta interceptar a bola mas se conseguir interceptar a bola 

devolve a bola e continua o “meínho”. Após o tempo de exercitação previsto as 

equipas vão trocando de funções. 
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- Exercício-tipo n.º 3 registado na unidade de treino observada n.º 9:   
Objectivo: manutenção da posse da bola e criar linhas de passe seguras 

.Em grupos de 2 elementos; 

UT n.9 – ex.3 - Posse de bola – 6x2 T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
séries cada par 
de 20” de 
exercitação = 
5´20´´ 

.Organização: limitação de 2 toques por jogador. Um par fica no “meínho” 

e tenta interceptar a bola (ficando em inferioridade numérica de 6x2). Os outros 

pares têm a posse da bola procurando trocar a bola entre eles, através da 

utilização de linhas de passe seguras e mais claras. Se o par interceptar a bola, 

passa-a e continua no “meínho” o tempo de exercitação obrigatório. 

 

- Exercício-tipo n.º 4 registado na unidade de treino observada n.º 15:  
Objectivo: manutenção da posse da bola e criar linhas de passe seguras 
UT n.15 – ex. 2 - Posse de bola  - (3x3)+4 apoios  T 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ªx:1´+15´´P 
2ªx:1´02´´+15´´P 
3ªx:1´11´´+15´´P 
4ªx:1´17´´+15´´P 
5ªx:1´17´´+15´´ P 
6ªx:1´19´´ 

.Dois grupos de 3 elementos (coletes amarelos e brancos) e 4 apoios fora 

do espaço para apoio (coletes azuis); 

.Organização: todos elementos com limitação de 1-2 toques. Uma equipa 

(coletes azuis) oferece apoio à outra equipa que detém a posse da bola 

(coletes brancos ou amarelos) procurando trocar a bola entre si ou com os 

apoios exteriores através da utilização de linhas de passe seguras e mais 

claras. Uma outra que entretanto não detêm a posse da bola tenta interceptar a 

bola. Após o tempo de exercitação previsto as equipas vão trocando de 

funções. 
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- Exercício-tipo n.º 5 registado na unidade de treino observada n.º 17:   
Objectivo: manutenção da posse da bola e criar linhas de passe seguras 

 
Treino n.17 – ex. 3- 6x3 – Posse de bola e pressing t 

 
 
 
 
  

2´07´´+Along. 
2´28´´+Along 
2´11´´+Along 
 

 

 

 

 

.Três grupos de 3 elementos; 

.Organização: uma equipa oferece apoio da outra equipa que tem posse 

da bola procurando trocar a bola entre si através da utilização de linhas de 

passe seguras e mais claras. Uma outra sem bola, tenta interceptar a bola 

(realizando superioridade numérica de 6x3). Quando a equipa interceptar a 

bola, passa a ter a posse da bola. 

 

- Exercício-tipo n.º 6 registado na unidade de treino observada n.º 18:  
Objectivo: manutenção da posse da bola e criar linhas de passe seguras 

UT n.18 – ex. 2 - Posse de bola  - (6x6)+6 apoios  T 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ªx- 1´36´´
2ªx- 1´31´´
3ªx- 1´36´´
4ªx- 1´40´´
5ªx- 1´42´´
6ªx- 1´36´´
 

.3 grupos de 6 elementos (coletes amarelos, azuis e brancos) e 6 apoios 

fora do espaço para apoio (coletes azuis); 

.Organização: Os elementos com coletes azuis somente podem dar 1 

toque e os jogadores de dentro podem dar 2. Uma equipa (coletes azuis) 

oferece apoio à outra equipa que detém a posse da bola (coletes brancos ou 
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amarelos) procurando trocar a bola entre si ou com os apoios exteriores 

através da utilização de linhas de passe seguras e mais claras. Uma outra que 

entretanto não detêm a posse da bola tenta interceptar a bola. Após o tempo 

de exercitação previsto as equipas vão trocando de funções. 

 

 - Exercício-tipo n.º 7 registado na unidade de treino observada n.º 23:  
Objectivo: manutenção da posse da bola e criar linhas de passe seguras 

UT n.23  – ex. 4 - Posse de bola  - (4x4)+4+1 joker atacante  T 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ªx: 1´54´´ 
+20´´ along. 

2ªx: 
1´25´´´+ 25´´ 
along. 

3ªx- 1´19´´ 
+ 29´´ along. 

4ªx- 1´13´´ 
+ 25´´ along. 

5ªx- 1´30´´ 
+ 37´´ along.  

6ªx- 1´24´´
 

.Dois grupos de 4 elementos e 1 apoio ofensivo (Joker atacante, colete 

vermelho) e ainda outros 4 apoios fora do espaço também para apoio. 

.Organização: uma equipa (coletes cinzentos e com limite de 1 toque na 

bola) oferece apoio à outra equipa (coletes amarelos com a limitação de 2 

toques) que tem posse da bola procurando trocar a bola entre si ou com os 

apoios exteriores (coletes cinzentos) através da utilização de linhas de passe 

seguras e mais claras. Uma outra sem bola (coletes verdes) tenta interceptar a 

bola mas se conseguir interceptar a bola devolve a bola e continua o “meínho”. 

Após o tempo de exercitação previsto as equipas vão trocando de funções. O 

elemento com colete vermelho somente oferece apoio atacante à equipa com 

posse da bola (não intercepta a bola). 

 

Sendo os anteriores exercícios-tipo fragmentados e reduzidos no seu 

espaço, conteúdo e estrutura, o treinador implementou e sistematizou outro tipo 

de exercícios que se aproximam com a realidade competitiva aumentando o 

espaço de jogo e uma nova ocupação racional dos espaços de exercitação. 

A ocupação racional dos espaços em campo pelos jogadores corresponde 

ao padronizado pelo clube: em 2-3-2-3, com um losango no meio campo. 
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Estes exercícios-tipo de exercitação são coincidentes com as ideias chave 

que presidiam o modelo de abordagem ao ensino do jogo desenvolvido por 

Mertens e Musch (cit. por Graça, 1995) que são: 

1- “Simplificação do jogo formal em formas modificadas de jogo; 

2- Relação entre formas de exercitação e formas de jogo; 

3- Modo de integrar formas de exercitação e formas de jogo no decurso 

da instrução.” 

No entanto, “esta forma de jogo deverá (1) preservar a autenticidade do 

jogo, respeitando integralmente um conceito idêntico ao do jogo formal. Deverá 

por isso (2) contemplar os elementos estruturais essenciais idênticos: 

finalização/contrariar finalização, criação de oportunidades de 

finalização/impedir a criação de oportunidades de finalização e construção do 

ataque/dificultar a construção do ataque; (3) ter sempre presente as relações 

de cooperação/oposição, ou seja de ligação entre acções de ataque e defesa; 

(4) estabelecer uma dinâmica em que o fluxo entre as fases do ataque e defesa 

sejam naturais, se possam converter uma na outra sem solução de 

continuidade da actividade; (5) não condicionar a execução dos alunos a 

situações de resposta fechada” (Graça, 1995). 

No quadro do exposto anteriormente, Queirós (1986) acrescenta que “a 

eficácia máxima de um exercício se obtém através da sua estrutura e do seu 

conteúdo e que os exercícios devem reproduzir, parcialmente ou integralmente, 

o conteúdo ou estrutura do jogo.” 

Assim sendo, “o exercício é quanto mais especifico quanto as condições 

externas da situação e as exigências da carga correspondam àquelas da 

competição. Não obstante, estes exercícios podem ser organizados de forma 

que as exigências sejam especificas sejam maiores ou menores que as do 

jogo, alterando algumas condicionantes, como por exemplo, o nível de 

estrutura das equipas, do espaço de jogo ou ainda limitando tarefas nos 

jogadores” (Queirós, 1986). 

Verificamos que todos estes tipos de cuidados na operacionalização deste 

exercício-tipo (10x10 em ½ campo de jogo), através da limitação de tarefas por 

parte dos jogadores, como por exemplo, o número de toques na bola, limitação 
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dos contactos físicos, executar pressão passiva e a criação de uma linha 

defensiva limitando a entrada dos adversários nesse espaço. 

Sucintamente, Dietrich (cit. por Queirós, 1986) salienta que “os exercícios 

de treino resultam, directamente da estrutura que caracteriza a actividade das 

situações fundamentais do jogo a que alude; os exercícios de treino 

materializam-se através de certas «formas de jogo» passíveis de serem 

alteradas no domínio da organização do espaço do jogo, do número de 

jogadores, das regras do jogo e de uma variável que cumpre realçar – a atitude 

a solicitar no jogador.”  

Neste exercício-tipo, o treinador pretende cumprir o objectivo de incutir 

nos jogadores uma atitude pertinente que irão solicitar em competição. 

O exercício-tipo frequentemente utilizado foi o seguinte:  

.Objectivo: manutenção da posse da bola, criar linhas de passe seguras 

e circulação da bola; 

 UT n.2 – ex. 5- Posse  de bola e circulação 
 – 10x10, ½ campo, s/ GRs 

t 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Linha defensiva 

1ªx-
6´30´´+ 
Along 

 
2ªx- 

8´+2´40´´ 
pausa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Espaço: reduzido (meio campo) com uma linha limitativa da acção da 

equipa adversária perto da grande área; 

.Tempo de exercitação: 2 períodos (um de 6 min e outro de 8), com 

exercícios de alongamentos dos membros inferiores durante alguns segundos, 

como pausa; 

.2 Grupos de 10 elementos; 
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.Organização: uma equipa tem posse da bola procurando trocar a bola 

entre si através da utilização de linhas de passe seguras e mais claras e uma 

outra sem bola tenta interceptar a bola. Uma equipa pode ter 2 defensores 

atrás da linha defensiva, local onde nenhum jogador da equipa adversária pode 

fazer pressão, oferecendo assim seguras linhas de passe e manutenção da 

posse da bola e posterior circulação para outros corredores.  

.Comportamentos desejados: elementos com posse da bola: criação de 

linhas de passe (em aproximação e afastamento) de modo a permitir a posse 

da bola e realização de passes consecutivos; elementos da equipa sem bola: 

interdição de entrada na linha defensora da outra equipa, impedimento da 

criação de linhas de passe e anulação daquelas entretanto criadas de modo a 

inviabilizar a realização de passes consecutivos e a conseguir a posse da bola.  

 

Visando, novamente, a sistematização deste exercício-tipo com aumento 

gradual da complexidade de execução, verificamos a sua ocorrência nas 

seguintes unidades de treino: 

- na unidade de treino n.º 12, mas com a introdução das seguintes 

variáveis feitas pelo treinador: 

 - 1º Período de exercitação: sem bola acertar as marcações; com bola: 

posse e circulação da bola. 

- 2º Período de exercitação: uma equipa (coletes brancos supostos 

titulares) sem bola: os defesas centrais devem ter em atenção as 

movimentações do ponta de lança adversário e coordenar as movimentações 

assim como as marcações ao mesmo. Os médios defendem dentro do campo 

para encurtar o campo; e nesta parte já podem marcar golo com as “entradas”  

dos médios em grandes ou pequenas diagonais; após recuperação da bola 

afastamento dos médios e apoios dos defesas laterais nas acções ofensivas. 

- 3º Período de exercitação: o mesmo mas com um defesa central (coletes 

brancos) faz marcação directa ao ponta de lança ficando o outro livre de 

marcação. A outra equipa (coletes azuis) neste período joga declaradamente 

com 4 médios em linha.  
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- na unidade de treino n.º 13, mas com a introdução das seguintes 

variáveis feitas pelo treinador:  

- uma equipa de branco brancos (equipa titular) – dar profundidade com 

posse de bola e não podem entrar na zona defensiva dos azuis (restantes 

jogadores); 

- azuis – somente 2 toques por jogador e só os 2 avançados é que podem 

entrar na zona defensiva dos brancos. 

- Ao fim de algum tempo troca alguns jogadores mas mantém o mesmo 

modelo: com um losango no meio campo e os avançados colocados entre os 

defesas centrais e laterais. 

- na unidade de treino n.º 16, mas com os seguintes comportamentos 

desejados: uma equipa com posse da bola (coletes brancos): criam linhas de 

passe (em aproximação e afastamento) de modo a permitir a posse da bola e a 

realização de passes consecutivos; elementos da equipa sem bola (coletes 

azuis): impedimento, “facilitação” (fazem somente pressão passiva, isto é, 

aproximam-se do portador da bola mas não a tenta interceptar) da criação de 

linhas de passe. De seguida o PL fica mais atrasado para as “tabelinhas” e 

facilitar entrada dos médios em diagonal. 

- na unidade de treino n.º 19, mas com as seguintes variações: 

1º Período - onde o espaço livre atrás da linha só os centrais podem jogar 

e os avançados não podem entrar. Executam somente movimentação de 

pressão, sem contactos físicos, com entradas nas diagonais dos médios. 

A equipa com posse de bola deverá efectuar a posterior afastamento em 

largura.  

2º Período -o avançado (ponta de lança-PL) entra no espaço fazendo 

pressão sobre os defesas, recebe a bola e dá para os médios entrarem nas 

costas deste. Efectuam somente pressão e 2 toques por equipa. PL faz 

pressão sobre os 2 defesas na zona defensiva. 

3º Período -  circulação de bola, para entrada jogadores na diagonal e na 

corrida directa. PL não pode entrar espaço livre. 

Por fim, na unidade de treino n.º 20, mas com as seguintes variações:  

 1º Período – manutenção posse da bola e ocupação racional dos 
espaços em campo. 
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2 Período: azuis pressionam à frente e brancos com entradas em 

diagonais. 
 
 
Assim como conclusão, verificamos que estes exercícios-tipo são 

sistematizados e coincidentes com os “métodos de treino padronizados” de 

Castelo (2004). Este autor refere que estes métodos de treino têm como 

objectivo “maximizar cada comportamento individual, numa dinâmica e 

intenção colectiva fruto dos objectivos estratégico-tácticos da equipa” em cada 

momento do jogo. 

Pois após uma análise das orientações do treinador neste exercício-tipo 

esta intenção de movimentação de cada jogador é corrigida no treino tendo 

como base o contexto colectivo da equipa e do seu sistema de jogo que 

normalmente se desenrolam na competição. Assim, o treinador impõe a 

diminuição das “grandes correrias”, o contacto físico entre os jogadores pela 

posse da bola (pressão passiva), e a não intercepção da bola pelos outros 

jogadores, dando clara alusão (nos aspectos defensivos) às correctas 

movimentações de pressão sobre o portador da bola, a intercepção da mesma, 

e evitar a criação de linhas de passe e manutenção da posse da bola. 

Referente aos aspectos ofensivos, pretende uma correcta desmarcação e 

criação de linhas de passe para a manutenção da posse da bola, utilização de 

poucos “toques na bola” para uma rápida circulação de corredores, e correcta 

ocupação dos espaços de campo.  

Toda esta instrução do processo de treino desta equipa tem como 

objectivo final a consolidação de comportamentos individuais para uma maior 

eficácia de transfer para o jogo, que Castelo (2004) salienta que estes 

“métodos de treino padronizados são caracterizados pela construção das 

circulações tácticas que na sua globalidade determinam uma racionalização 

das acções da equipa melhorando a sua eficiência e eficácia.” 

Resumidamente, estes métodos de treino observados no treino desta 

equipa “B” do FC Porto são utilizados como exercício fundamental para a 

aproximação ao modelo de jogo e ao objectivo principal, a manutenção da 

posse da bola. 
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 Coincidente com esta ideia, Castelo (2004) esclarece que estes métodos 

“são instrumentos fundamentais para o trabalho do treinador e jogadores, 

especialmente no que se refere, à racionalização e coordenação das acções 

destes de forma a potenciar o modelo de jogo preconizado para a equipa, 

devendo assim, ser utilizados de forma regular e sistemática” tal como se 

verifica com a repetição deste exercício-tipo nos treinos observados.  

 

5.3- A Posse da Bola está presente no modo de jogar da equipa 
 

5.3.1 – Análise das Variáveis Observadas nos jogos 
 

Antes de iniciarmos as reflexões acerca das variáveis em análise convinha 

fazermos um esclarecimento: neste campeonato nacional da segunda divisão 

“B”, zona norte, encontram-se equipas a praticar um futebol confuso e 

conflituoso onde impera o contacto físico e a simples destruição do jogo do 

adversário.  

A equipa “B” do FC Porto tendo como filosofia a formação de jogadores 

para um contexto de futebol para o “top” encontra enormes dificuldades nesta 

divisão. Mesmo possuindo jogadores técnica e tacticamente evoluídos, por 

vezes, não consegue impor o seu modelo de jogo devido ao referido 

anteriormente. 

Como actividade sociomotora com um vasto leque de opções tácticas, 

onde se conjugam as características individuais de onze elementos da equipa, 

o futebol apresenta inúmeras variáveis que o condicionam. Tal facto, limita 

sempre a amplitude do trabalho a desenvolver, dificultando a generalização de 

resultados. 

Este tipo de dados pode constituir um instrumento válido para a 

organização do processo de treino. Os resultados obtidos realçam 

características, que podem ser o condimento na elaboração do exercício de 

treino. 

Após este esclarecimento, passaremos à apresentação e à análise dos 

dados obtidos com as filmagens dos 4 jogos. 
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5.3.2 – Análise das Variáveis do Tempo de Posse da Bola  
 
No quadro 1, verificamos que, nos 4 jogos observados, a média do tempo 

de posse da bola, é de 0:06:54 minutos (com desvio padrão de 0:02:19) que foi 

demasiado insuficiente tendo em conta os estudos de Dias (2000) que verificou 

28.4 minutos por jogo e também de Pereira (2001) que num estudo sobre o FC 

Porto, na época de 99/00 e de 00/01, obteve, respectivamente, 29 e 31 minutos 

de média de tempo de posse da bola por jogo. 

 
Quadro 1 – Tempo de posse de bola por partes de jogo, total tempo de posse 
da bola, tempo total de jogo, percentagem do tempo total de posse da bola, 
média do tempo de posse da bola e desvio padrão.  

 

 

  Jogo / Variáveis  TPB  
1ª Parte 

TPB  
2ª Parte 

Total 
TPB 

 Tempo 
Total Jogo 

% 
TTPB 

Média TPB 
das 2 

partes de 
jogo 

Desvio 
Padrão das 
2 partes de 

jogo 

1 Esposende –  
FC Porto “B” 0:12:13 0:06:08 A) 0:18:21 1:27:13 A) 21 % 0:09:11 0:04:18 

2 FC Porto “B” – 
Infesta 0:06:56 0:04:33 0:11:29 1:32:06 12 % 0:05:45 0:01:41 

3 FC Porto “B” – 
Lousada 0:06:39 0:02:51 B) 0:09:30 1:12:07 B) 13 % 0:04:45 0:02:41 

4 FC Porto “B” – 
Braga “B” 0:05:48 0:10:06 0:15:54 1:33:13 17 % 0:07:57 0:03:02 

                 

T Soma 0:31:36 0:23:38 0:55:14 5:44:39 16 % 0:27:37 0:05:38  

Media 0:07:54 0:05:54 0:13:49 1:26:10   0:06:54 
 

Desvio padrão 0:03:08 0:01:39 0:04:39 0:10:25  0:02:19 

 
A) Devido a dificuldades técnicas, a gravação da segunda parte deste jogo só durou 41 

minutos e 44 segundos de jogo. 
B) Devido a dificuldades técnicas, a gravação da segunda parte deste jogo só durou 27 

minutos de jogo. 
 

Os maiores tempos de posse da bola do FC Porto “B”, na 1ª parte, foram 

obtidos perante equipas que também têm como objectivos a formação de 

jogadores e estão preocupados com o “jogar bem” (o Esposende e o Braga “B”) 

respectivamente, com 0:12:13 e 0.05:48. Nos restantes jogos (Infesta e 
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Lousada) mesmo tendo obtido um resultado superior ao Braga ”B” nos tempos 

de posse de bola (0:06:56 e 0:06:39 respectivamente) eles baixaram 

substancialmente na 2ª parte de jogo (para 0:04:33 e 0:02:51, este ultimo só foi 

obtido devido a não ter sido possível filmar o jogo todo) o que baixou 

substancialmente o tempo total da posse de bola. 

Os maiores tempos de posse da bola na 2ª parte do jogo voltaram a ser 

perante os mesmos clubes. Verificamos uma diminuição perante o Esposende 

(mas também tivemos dificuldades em filmar a totalidade do tempo de jogo). 

Mas, perante o Braga “B” duplicou sensivelmente o tempo de posse de bola 

(0:10:06). 

Como consequência, o maior tempo total de posse de bola por jogo, foi 

realizado perante o Esposende (0:18:21 com tempo total de jogo de 1:27:13), o 

segundo tempo perante o Braga “B” (0:15:54 com tempo total de jogo de 

1:33:13), o terceiro tempo perante o Infesta (0:11:29 com tempo total de jogo 

de 1:32:06) e o ultimo perante o Lousada (0:09:30 com tempo total de jogo de 

1:12:07). 

Paralelamente fazendo uma análise das médias e desvio padrão nos 

tempos de posse de bola verificados na 1ª e na 2ª parte de cada jogo, 

denotamos o seguinte: 

 As duas maiores médias (com DP) foram conseguidas perante o 

Esposende (com 0:09:11+/-0:04:18) e o Braga “B” (com 0:07.57+/-0.03:02); 

 Os valores encontrados para o Infesta (0:05:45+/-0:01:41) são pouco 

superiores aos dos Lousada (0.04:45+/-0.02:41) 

 Assim, as médias do tempo de posse da bola (com DP) nas primeiras 

partes dos jogos analisados foram de 0:31:36+/-0:05:38 e verificamos que 

nas segundas partes o tempo diminuiu muito – para 0.23:38+/-0:05:38; 

 Por fim, verificamos que somando as médias totais (com DP) das 

primeiras partes mais as das segundas partes obtemos o resultado de 

0:27:37+/-0.05.38;  

 Referente às percentagens de tempo de posse da bola, registamos as 

seguintes (por ordem decrescente por jogo): 
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•  Contra o Esposende, 21%; contra o Braga “B”, 17%; contra o 

Lousada, 13% e contra o Infesta, 12%; 

• Somando os tempos totais das primeiras mais os das segundas partes 

e obtivemos somente uma percentagem de 16%. 

Dias (2000) num trabalho foi obtida uma média de 28,4 minutos de tempo 

de posse de bola por jogo para as cinco melhores equipas da liga portuguesa 

de 99/00 e Pereira (2001) num estudo comparativo entre a equipa do FC Porto 

da temporada de 99/00 e 00/01, obteve 29 e 31 minutos de tempo de posse da 

bola por jogo, respectivamente. 

Os resultados obtidos neste estudo são muito inferiores (os nossos 

valores ficam compreendidos num intervalo de tempo de 4:45 a 9:11) 

comparativamente aos encontrados nos trabalhos referidos (Dias, 2000; e, 

Pereira, 2001). 

Analisando os dados estatísticos dos 34 jogos da Super Liga de 

2002/2003 disputados pela equipa “A” do Futebol Clube do Porto, Barreto 

(2003) constata que: 

• “Em 8 jogos o F.C. Porto apresentou valores compreendidos entre os 51 

e 55% de tempo de posse de bola. 

• Em 6 jogos o F.C. Porto apresentou valores compreendidos entre os 56 

e 60% de tempo de posse de bola. 

• Em 9 jogos o F.C. Porto apresentou valores compreendidos entre os 61 

e 65% de tempo de posse de bola. 

• Em 3 jogos o F.C. Porto apresentou valores compreendidos entre os 66 

e os 70% de tempo de posse de bola.” 

Mais uma vez, constatamos no nosso estudo que a equipa “B” do FC 

Porto regista valores percentuais muito abaixo dos obtidos pela equipa “A”, 

com uma média de 16% nos 4 jogos analisados; a maior percentagem 

registada foi no jogo 1 com 21% mas mesmo assim, fica muito distante dos 

valores da sua referência que é a equipa “A” (o mais baixo foi de 51%). 

Deste modo, podemos afirmar que o F.C. Porto “B” contempla como 

objectivo a posse da bola (atribuindo-lhe grande importância), mas os 
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resultados obtidos são muito reduzidos apesar da coerência entre a teoria 

(modelo de jogo) e a prática – treino e competição.  

 Tal poder-se-á dever ao facto de no presente estudo estarem a ser 

analisado uma equipa de diferente nível competitivo, formada com jovens 

jogadores (ex-juniores por exemplo) perante jogadores mais “experientes”, num 

escalão secundário do campeonato nacional da segunda divisão B – zona 

norte, contrariamente às analisadas nos estudos acima mencionados. 

Garganta (1997) considera que “as equipas melhor sucedidas apostam 

mais frequentemente num estilo de jogo indirecto, com um número superior de 

passes, de jogadores contactando com a bola e com um tempo de realização 

do ataque mais elevado, recorrendo ao jogo posicional” mas no entanto, esta 

equipa “B” mesmo tendo como objectivo a posse da bola, com a criação de 

linhas de passe e elevado número de passes para a sua manutenção, encontra 

enormes dificuldades de “jogar bem” nesta segunda divisão “B”. 

Num estudo realizado por Silva (2002) refere que “as acções ofensivas 

das equipas portuguesas são mais vezes interrompidas do que as equipas 

espanholas pois recorrem frequentemente à falta” e Castelo (1994) considera 

que “as diferentes interrupções verificadas no processo ofensivo, provocam 

uma diminuição significativa relativa ao tempo regulamentar.” 

Pois, parecemos que este recurso constante à falta parece ser uma das 

causas para o menor tempo de posse da bola apresentado por esta equipa “B”. 

Conclui, Bate (1988) que as equipas que “realizam maior posse da bola 

por jogo, elevam as suas hipóteses de aumentar o número de entradas no 

último terço de terreno e assim obter situações de marcação de golo e a 

diminuição do número de entradas na zona defensiva por parte da equipa 

adversária”, mas os resultados obtidos por esta equipa demonstram que este 

reduzido tempo de posse da bola tem reflexos na frequência dos remates desta 

equipa diminuindo a eficácia na obtenção de golos. 

 

Paralelamente, realizamos um prolongamento deste estudo acerca da 

frequência dos remates por zonas assim como a eficácia desses remates tendo 
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como fundamento saber um pouco mais acerca do pós-posse da bola – a 

finalização.  

 

5.3.3– Análise da Frequência dos Remates por Zonas 
 

Sendo o remate como a sequencia final da posse da bola e esta também 

sendo mínima eleva a probabilidade de os remates serem também menores. 

Para Garganta (1997) “o remate é a acção de finalização por excelência, 

encontrando-se a sua importância justificada pelo facto da sua acção 

representar o culminar de uma sequência de jogo ofensivo.”  

Segundo Teodorescu (1984) é “a concretização deste objectivo que 

deverá orientar todo o processo ofensivo de uma equipa que se encontra na 

posse da bola.” 

Seguidamente, apresentamos os quadros referentes aos valores obtidos 

na análise da frequência dos remates por zonas do campo. 

 

Quadro 2 - Frequência dos Remates por zonas na 1ª parte 
 

 
 
 
 
 

 Jogo    /  Variáveis 1ª Parte 
 Zonas MOE MOC MOD AE AC AD 
1 Esposende – FC Porto “B”     1 4  
2 FC Porto “B” - Infesta  1   1  
3 FC Porto “B” - Lousada     1  
4 FC Porto “B” -  Braga “B”      2 1 
T   1  1 8 1 

Quadro 3 - Frequência dos Remates por zonas na 2ª parte 
 
 
 
 
 
 

 Jogo    /  Variáveis 2ª Parte 
                      Zonas MOE MOC MOD AE AC AD 
1 Esposende – FC Porto “B”   1 1    
2 FC Porto “B” - Infesta  2   1  
3 FC Porto “B” - Lousada    1 2 1 
4 FC Porto “B” -  Braga “B”     1 6 1 
T   3 1 2 9 2 

 
Quadro 4 - Totais da Frequência dos Remates por zonas 
 Jogo   / Variáveis Totais remates por Zonas 

 Zonas MOE MOC MOD AE AC AD 

Totais 
Remates 
Por Jogo 

1 Esposende – FC Porto “B”  1 1 1 4  7 
2 FC Porto “B” - Infesta  3   2  5 
3 FC Porto “B” - Lousada    1 3 1 5 
4 FC Porto “B” -  Braga “B”    1 8 2 11 
T   4 1 3 17 3 28 
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Quadro 5 – Totais e Percentagens de Remates pela zona Avançada Central 

(AC) e outras zonas. 
Totais de Remates nos 4 

jogos 
N.º Remates 

zona AC 
N.º Remates 
outras zonas 

% Remates 
AC 

% Remates 
outras zonas 

28 17 11 60.7 39.2 
 
 

Nos quadros 2,3 e 4 verificamos uma reduzida frequência de remates ou 

tentativas de remates por parte do FC Porto “B”. 

Fazendo uma breve análise, verificamos que esta equipa realiza 

pouquíssimos remates à baliza (variam entre 5 e 11) mas deveremos salientar 

que preferencialmente utiliza a zona avançada central para os efectuar (17 

remates no total dos 4 jogos). 

 Os restantes valores dispersam-se: na zona média ofensiva esquerda 

não se realizaram nenhum remate; na zona média ofensiva central realizaram 3 

remates na 1ª parte e 2 na 2ª parte; na zona média ofensiva direita realizaram 

1 remate na 1ª parte e 2 na 2ª parte; na zona avançada esquerda realizaram só 

1 remate na 1ª parte e 2 na 2ª parte; na zona avançada direita realizaram 1 na 

1ª parte e 2 na 2ª. 

Assim, Hughes (1990) refere que “em jogos de alto nível o número médio 

de remates por jogo é de 13, e o golo é conseguido em cada 7 tentativas.”  

Pois, o que verificamos no nosso estudo é que no total dos 4 jogos 

realizam 28 remates o que dá uma média de 7 o que é reduzido tendo em 

atenção o estudo citado anteriormente.  

No entanto, temos de ter em conta que a “finalização se desenrola numa 

zona restrita do terreno onde a pressão dos adversários é elevada e o espaço 

de realização diminuto” (Castelo, 1994). 

Correlacionando o golo com o número de remates segundo a zona do 

campo, “verifica-se que a zona mais eficaz é a grande área, com 18.7% dos 

remates concretizados em cada golo, seguida da pequena área com 14.2% e 

fora da área com 3.5%” (Bezerra, 1996). 

Bezerra (1996) no seu estudo conclui que “40.6 % dos remates são 

realizados dentro da área e 59.4% fora dela” mas, no nosso estudo 

(pretendemos coincidir a zona avançada central do campograma de Garganta 
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(1997), que serviu de suporte à nossa investigação, com a zona de dentro da 

área que Bezerra (1996) utilizou no seu estudo) obtemos uma percentagem de 

60.7% de remates nessa zona, muito superior ao estudo de Bezerra (1996) o 

que demonstra uma enorme preocupação de finalização nessa zona de campo. 

 Contrariamente à zona de fora da área obtivemos um valor de 39.2% de 

remates dessa zona que é muito diminuta perante o estudo anterior, concluindo 

que esta equipa não tem como objectivo os remates de fora da área como 

principal fonte de concretização de golos. 

 

5.3.4– Análise das Variáveis da Eficácia dos Remates  
 

O golo é o objectivo fundamental do jogo. 

 Para Bezerra (1996) “é o gesto técnico “remate”, que permite atingir o 

objectivo do futebol, o golo” e “um indicador importante acerca da produção 

ofensiva no jogo, é o número de golos que uma equipa consegue ou não 

concretizar.” (Godick & Popov, 1993 cit. por Garganta, 1997)  

 

Quadro 6 – Eficácia dos remates  

 

 Jogo / Variável 1ª Parte 2ª Parte Totais 
Golos 

Marcados 

Resultado 

 final 
Média 

Desvio 

Padrão 

  ET EP ET EP ET+EP     

1 
Esposende – FC Porto 

“B” 0 5 0 2 7 1 1-1 3.5 1.5 

2 FC Porto “B” - Infesta 1 1 0 3 5 1 1-0 2.5 0.5 

3 FC Porto “B” - Lousada 0 1 2 2 5 2 2-1 2.5 1.5 

4 FC Porto “B” -  Braga “B” 0 3 1 7 11 1 1-1 6.5 2.71 

T  1 10 3 14 28 5    

Quadro 7 – Média de golos marcados nos jogos 

N.º Jogos Golos Marcados Média 
4 5 1.25 

 

Os valores assinalados no nosso estudo (quadro 7) são mais baixos, com 

uma média de 1,25 golos por jogo, que os valores encontrados por Castelo 

(1994), que observou em média, 2 a 3 golos por jogo. 
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Na continuação do referido anteriormente (nos quadros 2, 3, 4 e 5), no 

quadro 6 verificamos uma reduzida eficácia de remates por parte desta equipa 

“B” do FC Porto como consequência do reduzido número total de remates por 

zona.  

Mas, a quantidade não quer dizer qualidade. Perante o Braga “B” 

efectuaram 11 remates no total (ET e EP) e marcaram somente um golo. No 

jogo perante o Lousada realizaram 5 remates no total e fizeram 2 golos.  

Hughes (1990) considera que “uma equipa que consegue 10 remates por 

jogo que atinjam a baliza dão 86% de hipóteses de ganhar o jogo” mas o que 

se verificou perante a equipa do Braga “B” (com um total de 11 remates 

efectuados) foi somente um empate no final do jogo (1-1) e não uma vitória 

contrariando, assim o anterior estudo.  

Também no estudo de Bezerra (1996) apresenta a frequência média de 1 

remate em cada 6.25 minutos, perfazendo uma média de 16+/-4.5 remates por 

jogo, sendo necessário realizar 10.6 remates para ter sucesso. Pois, no nosso 

estudo, a média mais alta dos remates foi encontrada perante o Braga “B” com 

6.5+/-2.71, muito longe dos valores verificados por Bezerra (1996). Nos 

restantes jogos, a média baixou drasticamente para os seguintes valores: no 

jogo 1 – 3.5+/-1.5; no jogo 3 – 2.5+/-0.5 e no jogo 2 – 2.5+/-1.5. 

Daqui retiramos a ilação de que esta equipa “B” do FC Porto remate 

pouquíssimo por jogo comparando com o estudo de Bezerra (1996).  

Mas em contra partida, o numero reduzido de remates contra o Lousada 

(só 5) com a concretização de 2 golos contraria um pouco o atrás referido mas 

esta eficácia é corroborada por Dufour (1993) pois este salienta que “a 

quantidade de remates não garante sucesso para a equipa”, pois de acordo 

com este autor, “a equipa com mais remates ganha apenas 56% dos casos”.  
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6- Conclusões 
 
 “No centro está o Futebol, que é algo que nós podemos chamar a «selva», porque é 

um jogo primitivo. Aqui tem de existir um equilíbrio, o que remata, o que corre, o que 

pára, o que defende, o que ataca, o que finta... Além disso, trata-se de um mundo de 

códigos muito fechados.” (Valdano, 2002)  

 
“Desde que entenda o maestro a orquestra toca sempre bem.” 

 (Queirós, 2003) 

 

Iniciamos este último capítulo com uma pertinente consideração pois, 

dadas as características exclusivas deste estudo, e pelo facto de se tratar de 

um estudo de caso (contribuindo também a nossa reduzida experiência na 

elaboração deste tipo de trabalho de investigação), inviabiliza a possibilidade 

de generalizações das conclusões, evidenciando que estas reportam-se única 

e exclusivamente à realidade desta equipa, num universo de 23 unidades de 

treino e somente 4 jogos.  

Após a observação das unidades de treino, tendo como linha de 

orientação um conjunto de hipóteses por nós elaboradas, chegamos finalmente 

às conclusões que passaremos a expor. 

Conclusão 1: Existe congruência entre o discurso teórico acerca da 

importância e características de um modelo de jogo no clube preconizado pelos 

treinadores e a sua operacionalização na prática na equipa “B”. 

Assim, após o acima referido, a hipótese 1 é confirmada.  

 

Conclusão 2: A Posse da Bola sendo uma das características do Modelo 

de Jogo defendido é uma importante preocupação na construção dos 

exercícios de treino; 

 A posse da bola do F.C. Porto “B” é caracterizada pelos seguintes 

aspectos: jogos de posição, formação de muitas linhas de passe, 

triângulos, com permutas e o uso da velocidade de passe da bola em alta 

velocidade. 

 Os exercícios escolhidos para exercitação da Posse da Bola são eficazes 

e têm uma relação directa, o que acarreta um eficaz “transfer” e à 
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consolidação dos comportamentos por parte dos jogadores para atingirem 

este objectivo, através da criação de linhas de passe seguras, circulação 

da bola e ocupação racional do espaço em campo.  

 Verifica-se uma sistematização dos padrões de comportamentos 

ofensivos trabalhados no treino através dos exercícios-tipo; 

 O exercício-tipo utilizado com mais frequência é o 6x3, em espaço 
reduzido (40x40m);  

  Mas, denotamos que este exercício no entanto assume outras variantes 

com aumento gradual da complexidade de execução, passando, 

posteriormente, a exercitar as seguintes alterações; 6x2; 3+2+2x3 (este 

verifica-se duas vezes nos treinos); (3x3) +4 apoios; 3+2+2x3; (6x6) +6 

apoios; e (4x4)+4+1  com Joker atacante.  

 O exercício-tipo que também é frequentemente utilizado é o 10x10 em 1/2 

de campo; 

 Com base nestes aspectos, a hipótese 2 também é confirmada.  

 

Conclusão 3: a equipa observada a Posse da Bola não está presente no 

modo de jogar da equipa “B”;  

 Esta equipa somente tem como média do tempo de posse da bola por 

jogo de 0:06:54 sendo manifestamente inferior aos dados obtidos por Dias 

(2000) de 28,4 minutos e também Pereira (2001) num estudo do FC Porto 

(na época de 99/00 e 00/01) obteve, respectivamente, de 29 e 31 minutos 

de média do tempo de posse da bola por jogo;  

 A equipa “B” do FC Porto regista valores percentuais muito abaixo dos 

obtidos pela equipa “A” (Barreto, 2003), com uma média de 16% nos 4 

jogos analisados; a maior percentagem registada foi no jogo 1 com 21% 

mas mesmo assim, fica muito distante dos valores da sua referência que é 

a equipa “A” (o mais baixo foi de 51%). 

 

Verificamos assim que a hipótese 3 não se verifica, pois os resultados 

acima transcritos são muito reduzidos denotando que, em jogo, esta equipa 

não consegue realizar uma eficaz Posse da Bola. 
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Paralelamente, podemos observar uma reduzida frequência dos remates 

e a uma reduzida eficácia dos mesmos:  

 Esta equipa realiza pouquíssimos remates à baliza (variam entre 5 e 11 

nos 4 jogos) com uma média de 7, o que é reduzido tendo em atenção o 

estudo Hughes (1990) que o número médio de remates por jogo é de 13, 

e o golo é conseguido em cada 7 tentativas. 

 Mas salientamos que utiliza preferencialmente a zona avançada central 

para os efectuar (17 remates no total dos 4 jogos) dando uma 

percentagem de 60.7% dessa zona, contrariando os resultados de 

Bezerra (1996) que concluiu que 40.6 % dos remates são realizados 

dentro da área.  

 Na zona de fora da área obtivemos um valor de 39.2% de remates dessa 

zona que é muito diminuta comparando com o estudo de Bezerra (1996) 

que obteve 59.4%.  

 Os valores verificados na eficácia dos remates são também mais baixos, 

com uma média de 1,25 golos por jogo comparativamente com os valores 

encontrados por Castelo (1994), que observou em média, 2 a 3 golos por 

jogo. 

 Num estudo de Bezerra (1996) perfaz uma média de 16+/-4.5 remates por 

jogo, mas, no nosso estudo, a média mais alta dos remates foi encontrada 

perante o Braga “B” com 6.5+/-2.71, muito longe dos valores verificados 

por aquele autor. 

 

Estes escassos resultados demonstram que o reduzido tempo de posse 

de bola também acarretam uma reduzida percentagem da frequência de 

remates assim como de baixos valores na eficácia dos mesmos.  
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7 – Sugestões para futuros estudos 
 
 

Na elaboração deste estudo constatamos com a possibilidade e a 

necessidade de efectuar outros tipos de análises, porventura mais completos, 

pelo que consideramos deixar neste espaço algumas pertinentes sugestões 

para futuros estudos dentro desta área: 

 O modelo de jogo representa um importante contributo como modelo 

de formação em todos os escalões; 

 Analisar a congruência entre o modelo de jogo e o efectuado em todo 

o processo de treino assim como a prestação competitiva da equipa; 

 Analisar o tipo de exercícios que utilizam os treinadores para que os 

seus jogadores assimilem o modelo de jogo pretendido; 

 Observar os padrões de jogo da equipa, bem como tentar relacionar 

variáveis; 

 Verificar a existência de variáveis ou padrões de jogo com mais 

influência na eficácia do processo ofensivo da equipa; 

 Saber se a totalidade dos exercícios de treino estão orientados em 

função do modelo de jogo adoptado; 

 Verificar a importância de uma metodologia mais específica em 

função do modelo de treino preconizada pelo treinador; 

 Realizar o mesmo estudo com uma amostra maior e em 

campeonatos de escalão superior;   

 Analisar todo o processo de treino incluindo o maior número possível 

de equipas, tentando interpretar de forma mais profunda o perfil 

ofensivo das equipas portuguesas a quando da posse da bola; 
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Entrevista ao Treinador Ilídio Vale. F. C. Porto “B” 

 

1- Qual o modelo de jogo implementado nesta equipa? Rege-se pelo 

modelo de jogo da equipa “A”? 

2- Privilegia o modelo de jogo como linha orientadora do processo de 

treino? 

3- Quais os princípios gerais do v/ modelo de jogo? Quais os princípios 

específicos para esta equipa B? 

4- Pode nos dar exemplos de como operacionaliza esses princípios ? 

5- Dentro desse modelo de jogo, privilegia um sistema ou modifica 

conforme o adversário? 

6- O que é para si o treino especifico? Como o coloca em prática, que 

meios e que métodos utiliza? 

7- Treinador apelida os jogadores de “atletas potenciais”. Este modelo de 

jogo requer dos jogadores determinados requisitos ao nível técnico, 

táctico, físico e psicológico. De entre estes requisitos, como pretende 

potenciá-los? 

8- Falando agora de táctica, que exercícios utiliza para chegar à sua forma 

de jogar? Quantas vezes utiliza por semana e em que dia? São sempre 

os mesmos? 

9- Que exercícios utiliza com mais frequência para atingir a sua forma de 

jogo? Que importância tem o jogo no treino?  

10- Pode então referir que a periodização táctica orienta o seu processo de 

treino? 
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Entrevista ao Preparador Físico Miguel Cardoso. F. C. Porto “B” 

 

1- Qual o aspecto (físico, técnico, táctico, psicológico) mais importante na 

preparação desta equipa? 

2- Que objectivos privilegiou neste mesociclo competitivo? 

3- Como eleva os níveis de velocidade, resistência e força durante este 

mesociclo? Ou teve somente orientações entre microciclos?  

4- Neste mesociclo competitivo privilegiou mais os exercícios específicos 

ou os gerais? 

5- No decorrer do treino, prepara os jogadores para atingir a forma 

desportiva e /ou picos de forma? 

6- A equipa técnica definiu um modelo de jogo e seus respectivos 

princípios de jogo a adoptar. Como prepara os jogadores para esse 

modelo? Que privilegia mais (velocidade, resistência ou força)? Pode 

dar exemplos? 

7- O que entende por treino especifico?  

8- Avalia ou controla o rendimento da equipa? Utiliza testes de avaliação 

da condição física aos jogadores? Se não utiliza, o que pensa acerca 

dos testes de avaliação da condição física no futebol?  

9- Que tipo de preocupações tem acerca da recuperação dos jogadores 

entre jogos? E entre exercícios de treino? Que outros meios utiliza para 

a recuperação dos jogadores? E em que dias da semana? 

10- Durante este mesociclo, teve em consideração os microciclos 

anteriores? Que tipo de preocupações teve em consideração ao nível 

das cargas de treino? 
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Entrevista ao Treinador José Mourinho. F. C. Porto  

1- No livro refere que pretende um modelo de jogo sistematizado e 

automatizado. Como é que o professor pretende fazer para atingir isso? 

2-  Dentro desses exercícios que refere tenta formar algum tipo de núcleo 

duro, para que sejam treinados durante a época, toda ou só durante um 

microciclo? 

3- Dentro desses exercícios utiliza exercícios analíticos, situacionais ou 

sectoriais? 

4- Num jornal desportivo, fez uma observação curiosa a “chicotada 

metodológica”. O que pretendia dizer com esta afirmação? 

5- Refere também “descoberta guiada” implementada na sua metodologia 

e no tipo de relação com os jogadores. Tudo isto são pontos importantes 

para o professor no seu treino? 

6- Para si o que é treinar? 

7- Refere que os jogadores ajudam-se uns aos outros, nessa questão dos 

exercícios, a experiência acumulada anteriormente no seu treino por 

jogadores com mais tempo de permanência no clube para com os 

jogadores mais novos, estes ajudam-se mutuamente? 

8- No seu livro refere, que no treino antes do jogo contra o Benfica realiza 

um exercício específico de 10x11, no seu entender isto é especificidade 

no treino? 

9- Referiu num jornal que “as equipas vencedoras são aquelas que jogam 

com o cérebro e a técnica”. Quer comentar mais essa afirmação. 

10- Com o planeamento e metodologia do treino, com a criatividade e o 

talento dos jogadores tenta conjugar o futebol - arte e ciência? 

11- A nível da estratégia e sistema de jogo, afirma que utiliza 

preferencialmente o 4x3x3, e por vezes o 4x4x2. Isso implica uma certa 

adaptação à equipa adversária ou privilegia estes 2 sistemas? 

12- A equipa B tem como objectivo preparar os jovens jogadores para a alta 

competição. Um jornal apelida-os de “atletas potenciais”, como pretende 

potencializá-los? 
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ENTREVISTA ILÍDIO VALE 

1- Qual o modelo de jogo implementado nesta equipa? Rege-

se pelo modelo de jogo da equipa “A”? 

Do jogo, em termos gerais caracteriza-se fundamentalmente por um 

futebol ofensivo que privilegie o ataque, mas que seja seguro na defesa, 

mas que procure o equilíbrio entre defesa e ataque, é baseado 

fundamentalmente de circulação de bola rápida entre transição defesa / 

ataque onde privilegiamos linhas de passe, triângulos de jogo alternância de 

corredores, procurando jogar tanto em largura como em profundidade, criar 

muitas situações de golo, sendo um dos objectivos fundamentais, em 

termos gerais, a posse de bola é a base do nosso jogo ofensivo. 

Temos a noção de que o ataque começa pelo guarda-redes, que a 

defesa começa pelo jogador mais adiantado. 

Todos os exercícios que o prof. faz passam sempre no inicio do jogo 

pelo guarda redes, isso tem alguma influência no seu modelo de jogo na 

transição defesa /ataque 

Sendo a posse de bola uma das características fundamentais, tem 

porque é fundamental o guarda-redes começar cá atrás quando o 

adversário está arrumado, onde a organização do defensiva do adversário 

está mais ou menos compacta, é fundamental que ela comece mais por trás 

para tornarmos o campo grande, no sentido de ganhar espaços, procura 

sistemática através de uma circulação de bola que se torne rápida com 

mudanças e alternâncias de velocidade e jogo curto e jogo mais largo, no 

sentido de procurar esses espaços que crie e proporcionar essas mesmas 

condições que nos permita finalizar da melhor forma. 

 

2 – Rege-se pelo modelo de jogo da equipa A? 

Claro que sim, essa é a referência do nosso modelo, a posse de bola é 

a chave e a transição rápida defesa / ataque no sentido de não deixar que o 

adversário se reorganize defensivamente, procurando criar muitas situações 

de golo, muitas linhas de passe, ocupação racional e equilibrada dos 

espaços de jogo, e sem bola roubar o máximo de espaços ao adversário, 

através do jogo posicional dos nossos jogadores e através da equipa que 
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deve funcionar como um bloco, dos jogadores estarem próximos uns dos 

outros, que lhes aumenta a capacidade de pressão sobre o adversário e o 

roubo dos espaços ao adversário, isto é, em termos defensivos o jogador 

adversário com bola deve ser pressionado, zonas próximas do portador de 

bola devem ser fechadas, tem de haver uma preocupação em encurtar ao 

máximo os espaços da equipa adversária de modo que obste à organização 

do jogo ofensivo do adversário. 

 

Este modelo de jogo em relação à equipa A é feito em conjunto com o 

treinador principal da equipa A, esporadicamente, mensalmente, ou...? 

Não, não. Aqui no clube há linhas orientadoras não só para a equipa A 

ou equipa B mas para todos os escalões. Portanto há só um modelo de jogo 

agora o que pode variar é a organização estrutural das equipas, isto é, o 

sistema de jogo. Isso pode eventualmente variar embora, a equipa A e 

equipa B trabalhem com os mesmos sistemas em termos de variância. 

  

2- Privilegia o modelo de jogo como linha orientadora do 

processo de treino? 

Isso é fundamental porque nós treinamos para jogar e se não 

seguirmos o modelo de jogo deve estar presente sempre, em todos os 

momentos, no planeamento, do treino, em todo o processo o modelo de 

jogo deve ser a referência máxima. 

E portanto deve haver uma co-relação directa e sem margem para 

erros naquilo que perfilhamos como modelo de jogo e de treino. 

 

3-  Quais os princípios específicos para esta equipa B? 

Este é um espaço de projecção e aperfeiçoamento de novos valores  

- Como o professor referia numa entrevista recente, apelidava os 

jogadores como atletas potenciais, é nesse sentido que refere os princípios 

específicos a que se refere? 

Sim, os da equipa B, visa formar atletas, de acordo com um 

determinado modelo de formação do clube, tem como modelo de jogo a 

referência fundamental de todo o processo, o que leva à partida a formar 
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jogadores com um determinado perfil, que necessariamente será diferente 

de um outro jogador formado num outro clube, a equipa B é o espaço final 

do aperfeiçoamento, de projecção, onde procuramos que os jogadores se 

sintam cada vez mais próximos dos pré – requisitos para futebol de elite, 

para o futebol de alta competição. 

 

4- Pode nos dar exemplos de como operacionaliza esses 

princípios? 

O rigor, a disciplina, a responsabilidade profissional, a ambição, o 

sentimento ou sentido de auto – superação permanente, a humildade e 

depois aquilo que tem a ver com o próprio treino, que é treinar sempre nos 

limites, procurar sempre mais e melhor em cada momento, sem isso é 

impossível viver em evolução, no fundo é criar um estado anímico no atleta 

para que ele se torne de facto permanentemente em auto superação e 

depois na utilização de exercícios que privilegie o crescimento do jogador, 

nomeadamente nos aspectos táctico – técnicos. 

 

5- Dentro desse modelo de jogo, privilegia um sistema ou 

modifica conforme o adversário? 

Não Não! Nós temos um modelo jogo, que trabalhamos, que 

cultivamos e essa é a nossa referência em todos os momentos 

independentemente do adversário. 

Em termos de sistema de jogo, temos dois sistemas mais ou menos 

bem definidos, e relativamente bem trabalhados e que nós com posse de 

bola tentamos impor os nossos princípios de jogo, tentámos impor a nossa 

organização. Sem bola, nós temos que nos ajustar à distribuição estrutural 

do adversário, à forma do jogo do adversário, o que muda não é o sistema 

geral, pode mudar é o sistema especifico, isto é, a minha equipa tem a bola 

ou não tem a bola, é o ter ou não a bola, se não tem a bola, tenho de me 

adaptar à forma de jogar do adversário, se eu tenho a bola, faço ou tento 

impor o nosso modelo de jogo. 
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6- O que é para si o treino especifico? Como o coloca em 

prática, que meios e que métodos utiliza? 

É a integração simultânea das diferentes componentes do treino, a 

táctica, a técnica, a fisiológica, a psicológica, mas sempre através das 

situações que se podem criar, fundamentalmente através de situações 

jogadas, onde o jogo tem um papel fundamental, e todas as situações 

criadas tem a ver com o modelo de jogo, para que ele seja especifico, não 

chega perceber que a especificidade que é a integração simultânea das 

várias componentes.  

Não, tem de haver uma co – relação directa com o modelo de jogo, 

isto é, a forma como vai trabalhar as diversas variáveis, os exercícios que 

vai seleccionar têm de estar co-relacionados com o modelo de jogo e com 

os seus princípios fundamentais. 

 

7- Treinador apelida os jogadores de “atletas potenciais”. Este 

modelo de jogo requer dos jogadores determinados requisitos ao nível 

técnico, táctico, físico e psicológico. De entre estes requisitos, como 

pretende potenciá-los, favorece a criatividade, a imaginação, a 

improvisação...? 

Aqui procuramos formar jogadores táctica e tecnicamente eficazes, 

fundamentalmente que seja um jogador inteligente do ponto de vista táctico, 

portanto, para que isso seja possível, privilegiamos imenso o colectivo e 

criamos condições para que as individualidades façam acrescentos, mas 

que nunca subtraiam o colectivo, o colectivo é predominante, a forma como 

trabalhamos isso é através de uma metodologia de treino, é 

fundamentalmente de situações o mais próximas possível da forma de 

jogar, privilegiamos fundamentalmente as situações jogadas, para trabalhar 

as várias componentes de treino. 

 

8- Falando agora de táctica, que exercícios utiliza para chegar 

à sua forma de jogar? Quantas vezes utiliza por semana e em que dia? 

São sempre os mesmos? 
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Com excepção do primeiro treino da semana, em que treinamos a 

seguir ao jogo, é um treino direccionado para a maioria dos atletas é um 

treino de recuperação, todos os outros dias e todas as situações, são em 

função do referencial táctico que utilizamos. 

O referencial táctico é o modelo de jogo, é fundamental e está sempre 

presente em todas as situações, todos os exercícios, todas as situações 

que nós criamos, situações fundamentalmente jogadas ou de natureza 

estratégica, visam de facto o modelo de jogo, com grande predominância 

colectiva. 

 

Não utiliza exercícios analíticos, ou seja, situações sem e com 

oposição? 

São exercícios com complexidade variável, sempre que haja mais de 

um jogador, aquilo que variamos são as situações mais globais, 10 X 0, 3 X 

1, 3 X 2, 8 X 6, 10 X 2, há uma variedade muito grande de situações, mas 

em termos tácticos, aquilo que são as bases fundamentais da táctica, o que 

varia é a complexidade das situações. 

E trabalhamos muito em termos de jogo posicional. 

 

9- Que exercícios utiliza com mais frequência para atingir a 

sua forma de jogo? Que importância tem o jogo no treino?  

Digamos que é a via fundamental que nós utilizamos para atingir ou 

melhorar o modelo de jogo é a via e o principio fundamental que norteia 

o nosso treino, quando falava das situações analíticas, elas estão 

presentes, mas com um objectivo, de complementaridade, como por 

exemplo: o trabalho físico de uma forma mais analítica sempre em 

termos de complementaridade, o que normalmente nunca aparece 

exclusivamente físico, é uma das condições que impomos a nós 

próprios. 

 

10- Pode então referir que a periodização táctica orienta o seu 

processo de treino? 
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É um pouco relativo, pode ser que sim ou não, é óbvio que aquilo que é 

importante na periodização táctica, é o meu grande objectivo em termos 

competitivos, é manter a equipa estabilizada ao longo de onze meses, não faz 

sentido falar em vários tipos de periodizações, em termos de periodização 

táctica, posso dizer sim, porque o que acontece, é que nós temos um grande 

objectivo, não é só competitivo, mas também provocar condições em termos de 

treino onde os jogadores possam atingir patamares de rendimento superiores, 

isto é, estão num processo evolutivo e de facto podemos falar nisso porque há 

um conjunto de preocupações, nomeadamente na selecção de conteúdos que 

são varáveis ao longo da época, e portanto, e nessa perspectiva podemos falar 

de periodização táctica, mas como já disse depende do objectivo, em termos 

de periodizações é manter a equipa estabilizada em termos de rendimento ao 

longo de onze meses.  

 

Voltando a mencionar a táctica, são sempre os mesmos exercícios que 

utiliza? 

Os mesmos não, os exercícios são variáveis, temos um núcleo duro de 

situações de treino, mas os objectivos que perseguimos são sempre os 

mesmos, mas as situações propostas podem variar. 

 

Dentro desses exercícios do núcleo duro, são utilizados dentro da 

perspectiva do modelo de jogo? 

Todos os exercícios o são, no entanto, há exercícios que são dominantes, 

têm a ver com a organização colectiva da equipa, esses com certeza com 

alguma atenuante, a sua estruturação é a mesma, porque temos como 

principal objectivo a projecção de jogadores no futebol de elite, não nos 

podemos esquecer de que o meio fundamental para que esses jogadores 

consigam evoluir é a competição. Portanto, a competição faz parte deste 

processo, é um aspecto a ser considerado relevante, também temos que 

preparar essa competição é óbvio que temos de conhecer o adversário, sem 

nunca ter de alterar os nossos princípios gerais, temos de nos adaptar ao jogo 

seguinte, ou seja, ao próximo jogo, assim, este tipo de trabalho tem de ser feito 

e esses são os exercícios ou situações dominantes. 
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Porque aquilo que altera não são os princípios gerais, estes estão sempre 

presentes, o que altera são os princípios específicos, estão muito mais ligados 

à organização estrutural e à estratégia de jogo, do que ao resto. 

Se vamos defender mais à frente ou mais atrás; se vamos provocar o erro 

do adversário numa determinada zona ou uma outra; na transição se vai ser 

mais lenta ou mais rápida; pela direita ou pela esquerda, essas questões é que 

podem eventualmente variar. 

 

Depende da estratégia para o jogo que está referir? 

Exactamente. 

 

Para isso necessita de ter conhecimentos sobre a equipa adversária? Ou 

vai na primeira fase vai observando as equipas adversárias? 

Sim, normalmente temos conhecimentos sobre as equipas adversárias, de 

uma forma geral, pois nesta divisão é difícil ter uma opinião segura, porque os 

adversários não pensam como nós, em termos de modelo de jogo, o que de 

certa forma alteram o sistema de jogo, como também, alteram bastante o 

modelo de jogo. 

E depois temos algumas dificuldades, pois algumas equipas que jogam 

connosco têm a preocupação de não deixar jogar, em que não haja jogo, 

portanto são situações que nós temos de contemplar na preparação desse 

mesmo jogo. 

Porque só há evolução do jogador, se o jogo for de qualidade. 

Estabilizar os níveis de rendimento, que estão a melhorar, embora que 

nos principais elementos haja uma pequena fadiga, no entanto, do ponto de 

vista colectivo, a equipa está mais compacta, sendo desta forma um pouco 

problemático jogar com equipas que só têm a preocupação e único objectivo, 

não deixar jogar. E há muitas a jogar assim, sendo por isso, um futebol muito 

difícil. 

 

Na sua opinião jogar-se-ia melhor futebol na segunda liga? Seria mais 

benéfico para a equipa B? 

 Na minha opinião, sim. 
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Já tivemos alguns jogos com equipas da segunda liga, e foram 

enriquecedores, pois estas em termos de jogo dão mais espaço, estas equipas, 

que jogam na série B, marcam muito, com pessoas muito concentradas, muito 

próxima, que criam muitos problemas, em termos de jogo. 

 

Há mais contacto fisíco? 

Há mais contacto fisíco, o jogo é mais directo, a bola não circula tanto, as 

segundas bolas são sempre importantes neste jogo, são factores que temos de 

trabalhar contra. 

E nesta equipa não existem esses pontos fortes. 

 

Esta equipa joga mais na posição da posse de bola, circulação de bola, 

mesmo de permutação de jogadores, o professor privilegia esses aspectos no 

seu treino? 

As permutas, sim. 

O jogo posicional, as permutas levam a que os espaços estejam sempre 

preenchidos, o que é fundamental na circulação de bola. 

Precisa sempre de jogadores bem posicionados e precisa de espaço de 

jogo, utilizando a totalidade do campo, quer em profundidade, quer em largura, 

quando as equipas estão muito fechadas e recuadas, necessita de esticar o 

jogo e a sua própria equipa, só que às vezes, estes jogadores não têm nível, e 

alguns nunca o terão, pois são jogadores mais condicionados e os melhores 

saíram, claro que a probabilidade de errar passes é maior, correndo mais 

riscos. 

Essa permuta é fomentada pelos jogadores, (principalmente nos 

avançados e médios)? 

Tudo o que a equipa faz, faz no treino. 
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ENTREVISTA 
Prof. Miguel Cardoso 
F. C. Porto B 
1 - Qual o aspecto (físico, técnico, táctico, psicológico) mais 

importante na preparação desta equipa? 
O factor de rendimento que consideramos determinante em termos de 

influência sob o desenvolvimento de um nível de jogo elevado, na interpretação 

plena do que é o modelo de jogo adoptado, é o táctico. Nesta medida, todo o 

processo de preparação é sempre orientado pelo desenvolvimento dos 

pressupostos tácticos inerentes ao modelo. Todos os restantes factores são 

sempre balizados pela dimensão táctica, não porque os consideremos de 

somenos importância, mas porque acreditamos que, ao não concebermos o 

treino num privilégio das dimensões físicas, técnicas ou psicológicas, mas 

interpretando o seu desenvolvimento concomitante com os pressupostos 

tácticos, lhes estamos a dar um carácter de Especificidade tal, difícil de 

transferir para o processo de outra qualquer forma. Parece-me que o principal 

problema é a questão da implementação da condição física adequada… Mas é 

um falso problema!!! Se tudo o que é necessário desenvolver numa equipa, sob 

o ponto de vista táctico, for bem equacionado, de forma a conseguirmos a cada 

dia da semana desenvolver os necessários e possíveis aspectos condicionais, 

de forma específica, ou seja, ao mesmo tempo que melhoramos e 

desenvolvemos os aspectos inerentes ao jogo em si mesmo, fantástico! Desse 

modo as adaptações serão traduzidas a diversos níveis, exponenciando o 

trabalho realizado e potenciando os efeitos do treino. É isso que procuramos 

efectuar, cumprindo ao máximo com o princípio da Especifidade do treino, no 

respeito pela dimensão colectiva do jogo, por tudo o que é efectivamente 

táctico, porquanto é aquilo que faz a diferença maior em termos de jogo! A 

cada dia a proposta de trabalho será sempre feita tendo em consideração 

aquilo que é importante trabalhar sob o ponto de vista físico. O que não implica 

que não seja feita num universo táctico, sistémico. 

 

2 - Que objectivos privilegiou neste mesociclo competitivo? 
No seguimento do que lhe disse anteriormente, certamente não será difícil 

perceber que foi a implementação/consolidação de aspectos do modelo de jogo 
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adoptado que nos mereceu particular atenção. É sempre nesta dimensão que 

trabalhamos, na necessidade de correcção e afirmação de aspectos que 

verificamos terem estado menos bem no jogo anterior, e na perspectiva da 

preparação do jogo seguinte. É um trabalho cíclico, não pela repetição de 

conteúdos nos treinos, mas pela necessária análise ao jogo efectuado e 

reflexão sobre o que precisa ser melhorado e pela criação/consolidação de 

estruturas de táctica colectiva que nos permitirão fazer face ao jogo seguinte. 

 

3 - Como eleva os níveis de velocidade, resistência e força durante 
este mesociclo? Ou teve somente orientações entre microciclos?  

 

Habitualmente temos um microciclo padrão no que concerne às 

capacidades físicas que queremos estimular diariamente. Daí que respeitemos 

sempre uma dinâmica de reflexo na distribuição das cargas ao longo das 

semanas. Lembro que esta equipa raramente tem competições a meio da 

semana o que faz com que os microciclos sejam efectivamente traduzidos por 

uma semana de trabalho. Assim sendo, procuramos distribuir os aspectos 

tácticos que necessitamos trabalhar pelos dias da semana, para que, através 

de exercícios de dominante táctico-técnica, consigamos, ao longo da semana, 

trabalhar a velocidade, a resistência e a força. Respondendo à sua pergunta, 

creio poder afirmar que elevamos os níveis das capacidades motoras referidas 

através de exercícios específicos, situacionais e de envolvimento tão colectivo 

quanto possível. Procuro que, sempre que possível, as relações de cooperação 

e oposição e a finalização estejam presentes em todos os exercícios. 

 

4 - Neste mesociclo competitivo privilegiou mais os exercícios 
específicos ou os gerais? 

 

Neste e em todos os mesociclos e até microciclos, e desde a primeira 

unidade de treino que os exercícios gerais têm uma expressão reduzida em 

termos de volume de treino. Apenas utilizamos exercícios gerais em alguns 

momentos para a preparação dos esforços mais intensos, ou seja, como 

exercícios preparatórios de esforço, em alguns momentos das unidades de 

treino destinadas à recuperação activa (quando não enquadramos exercícios 
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de “recuperação táctica”) e no desenvolvimento da força abdominal e dorso-

lombar. Utilizo algumas formas de treino/exercícios menos específicas/os para 

desenvolvimento da força (multi-saltos, skippings, etc) mas sempre interligados 

com exercícios específicos de finalização. De resto, em termos de 

implementação, como factor de desenvolvimento, não os utilizamos porque 

negligenciamos as adaptações que produzem, no sentido da potenciação do 

rendimento desportivo em futebol.  

 

5 - No decorrer do treino, prepara os jogadores para atingir a forma 
desportiva e /ou picos de forma? 

 

Entendendo que cada jogo vale o mesmo número de pontos e que cada 

vitória condiciona da mesma forma a classificação da equipa, outra coisa não 

seria de esperar que não fosse a conceptualização do desenvolvimento de um 

patamar de rendimento que se quer tão estável ao longo da época desportiva 

quanto possível. Não consigo conceber o desenvolvimento de uma dinâmica de 

funcionamento que permita a gestão de “picos de forma”, pois creio que as 

consequências da criação deste tipo de momentos mais elevados do 

rendimento dos atletas, sob o ponto de vista da dimensão física/fisiológica tem 

consequências que, em futebol, podem por em causa as vantagens advindas 

do facto de, em determinada altura se ter estado melhor. Por outro lado, porque 

entendo que uma equipa só está em forma quando interpreta na plenitude um 

determinado modelo de jogo do treinador, consubstanciado em níveis de 

desenvolvimento físico específicos e adequados, não posso deixar de negar 

qualquer forma de estar que considere tais picos!!! Tenho medo que a gestão 

de “picos de forma” me pique… E que se caia a pique!!! Em futebol, e nos 

desportos cíclicos em geral, em que os calendários competitivos são tão 

extensos, em que uma derrota na pré-temporada pode ser tão danosa quanto 

no campeonato, quem pode viver à custa de “picos”!!!?? 

 

6 - A equipa técnica definiu um modelo de jogo e seus respectivos 
princípios de jogo a adoptar. Como prepara os jogadores para esse 
modelo? Que privilegia mais (velocidade, resistência ou força)? Pode dar 
exemplos? 
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Efectivamente existe neste clube um Modelo de Jogo claramente definido, 

desenvolvido vertical e transversalmente em todos os escalões da formação 

dos jovens futebolistas e que se pretende que facilite a entrada no mais alto 

rendimento, que, dentro do clube, se traduz pela inclusão no plantel sénior A. 

Por este facto, e no seguimento do que lhe tenho vindo a dizer, facilmente 

percebe que desde o primeiro dia de trabalho que todas as nossas 

preocupações se dirigem para a assimilação dos princípios de jogo subjacentes 

ao modelo. As principais preocupações são desde logo centradas na 

estruturação do jogo ofensivo e defensivo e nas relações que se estabelecem 

na transição entre estas duas fases do jogo. A adopção de uma periodização 

do treino que se centre nos aspectos tácticos – Periodização Táctica – é, 

efectivamente, aquilo que vai permitir que os jogadores mais rapidamente 

consigam interpretar o que o treinador pretende, em termos de linhas de força 

para o jogo. Numa primeira fase as preocupações são sempre mais globais, 

dirigidas para os grandes princípios do modelo, no sentido de através destes 

conseguirmos, gradualmente, atingir aspectos que poderão ser bastante mais 

particulares e de difícil domínio, pela complexidade subjacente.  

Respondendo à segunda parte da sua questão, importa referir que as 

capacidades – velocidade, resistência e força – se apresentam no jogo de 

futebol, não na sua verdadeira forma de expressão pura, mas sim interligadas 

entre si e sempre em função de algo que é o objecto de jogo e as relações 

estabelecidas com os colegas e adversários. Neste sentido, é sempre que 

possível neste contexto que procuramos treinar estas capacidades, não 

atribuindo maior importância a qualquer delas, mas compreendendo que todas 

são igualmente importantes para o jogador de futebol. Semanalmente, em 

função da distância temporal das competições (a imediatamente anterior e a 

imediatamente posterior), procuramos um espaço nas unidades de treino para 

o seu treino. Não criamos é exercícios analíticos para este efeito; adequamos a 

necessidade de treinar estes pressupostos ao modelo de desenvolvimento 

táctico que entendemos importante para a semana de trabalho. Facilmente se 

pode entender que a velocidade pode ser treinada associada ao trabalho de 

estruturação do jogo ofensivo, nos exercícios de combinações ofensivas, de 

finalização, no treino de situações tácticas de desenvolvimento do contra-

Entrevista a Miguel Cardoso 
 

XXIV



                                                                                                                                                                                                              
Sérgio Lopes                                                                                                                                                        Anexo 2 
 

ataque… ou até na estruturação do jogo defensivo, na exercitação da 

recuperação defensiva, face à perda da bola com a defesa a jogar num “bloco 

alto”, etc.. É um esforço que terá que ser feito pelos treinadores, por forma a 

construírem conteúdos de treino que permitam num contexto de 

desenvolvimento táctico implicar um trabalho de condicionamento físico 

específico, no respeito pelo que pode, e deve ser feito, em cada dia da 

semana!  

 

7 - O que entende por treino especifico?  
 

Treino específico é aquele em que se visa a exercitação de um ou mais 

aspectos do modelo de jogo adoptado pelo treinador, baseado na selecção de 

exercícios de dominância situacional, táctica, em contexto de desenvolvimento 

aberto, implicando todas ou parte das principais relações que se estabelecem 

no jogo (relação de cooperação, oposição e a finalização). 

 

8 - Avalia ou controla o rendimento da equipa? Utiliza testes de 
avaliação da condição física aos jogadores? Se não utiliza, o que pensa 
acerca dos testes de avaliação da condição física no futebol?  

 

Sim, avaliamos o rendimento da equipa. Fazemos uma avaliação do jogo 

baseada também ela na tentativa de verificação da apropriação dos princípios 

do modelo de jogo que se pretende implementar, ou seja no procura do 

estabelecimento de relação directa efectiva entre o processo – o treino e o 

produto – o jogo. Essencialmente é feita através de uma conversa informal 

entre toda a equipa técnica no final do jogo e, principalmente, antes da primeira 

unidade de treino após o jogo. Admito que possam haver formas mais 

sistemáticas de verificação do estabelecimento desta relação, no entanto não 

as utilizamos. Não deixamos é de acreditar que é esta análise a mais 

importante. 

Não tenho nada contra os testes de avaliação da condição física dos 

jogadores, mas como o próprio nome indica eles são extremamente 

reducionistas, principalmente quando, baseado neles, se estabelecem modelos 

de periodização 
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em que é dado primado à pressupostos condicionais, quando o jogo de 

futebol é essencialmente táctico. Avaliam apenas a dimensão condicional. No 

entanto, entendo os testes como um meio ao serviço do treinador, que serve 

como mais um auxiliar na tentativa de implementar níveis de rendimento tão 

elevados quanto possível. Cabe ao treinador, saber retirar dos seus resultados 

aquilo que lhe interessa efectivamente. 

Posso afirmar que já efectuamos testes de avaliação e controlo da 

condição física dos jogadores em outras épocas desportivas. Actualmente 

apenas é efectuado o teste isocinético na tentativa de verificar algum 

desiquilíbrio muscular excessivo, e para ficarmos com valores de referência a 

utilizar face a lesões dos membros inferiores com implicação de períodos de 

inactividade grandes e inerentes atrofias musculares. 

 

9 - Que tipo de preocupações tem acerca da recuperação dos 
jogadores entre jogos? E entre exercícios de treino? Que outros meios 
utiliza para a recuperação dos jogadores? E em que dias da semana? 

 

As preocupações com a recuperação dos atletas devem ser bastante. 

Actualmente, face à realidade dos calendários competitivos das equipas de 

mais elevado nível, as preocupações com a recuperação dos jogadores 

adensaram-se. Em meu entender, é na gestão de uma correcta recuperação do 

jogador que poderá também estar o sucesso desportivo, uma vez que só em 

perfeitas condições físicas, fisiológicas e psicológicas se pode conceber o mais 

alto rendimento desportivo. Assim, uma vez que, em regra, apenas competimos 

semanalmente, estruturamos o microciclo, no tocante aos aspectos 

relacionados com a recuperação, da seguinte forma: após o jogo procuramos 

que os atletas efectuem uma alimentação o mais adequada possível, que 

passa pela tentativa de estabelecimento do equilíbrio hídrico, em termos de 

reposição de água e dos metabolitos que se perdem durante a actividade física 

– o jogo. É sugerido as atletas que façam uma dieta que lhes ermitã igualmente 

e repleção tão rápida quanto possível das reservas de energia, pela ingestão 

de uma quantidade considerável de hidratos de carbono. Efectuamos um treino 

no dia após a competição, em princípio na segunda-feira, ao fim da manhã, 

visando, através da realização de actividade de baixa intensidade e do 
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relaxamento muscular, possibilitar uma mais rápida remoção do organismo dos 

produtos resultantes do exercício e que são limitadores da realização de 

actividade física mais intensa/nocivos ao organismo. Gostaria de referir que o 

alcançar destes objectivos não implica que a dominante do treino não seja 

táctica; podemos utilizar exercícios de carácter dominantemente táctico, mas 

apresentados de forma a promover a recuperação do atleta – “recuperação 

táctica”. A seguir ao treino são feitos banhos de imersão e massagem de 

drenagem. Na terça-feira não é feito qualquer treino, sendo um dia destinado 

ao descanso total do jogador.  

As preocupações com a recuperação começam novamente a colocar-se, 

tendo em conta a aproximação de nova competição, a partir de sexta-feira, em 

que a carga de treino diminui, nomeadamente em termos de volume, na 

tentativa de que estes se encontrem, no momento da competição, num estado 

de equilíbrio fisiológico que lhes permita fazer face à competição. 

Naturalmente que também temos preocupações com a recuperação dos 

jogadores entre exercícios, principalmente nos dias de treino em que o 

direccionamento condicional do treino entronca em capacidades que têm que 

ser desenvolvidas sem a presença da fadiga (força explosiva, velocidade, etc.). 

Procuramos que entre a realização de cada exercício, ou série de exercícios 

haja um tempo de recuperação suficiente que possibilite o correcto 

direccionamento do treino. 

Gostamos que o treino seja sempre realizado com intensidade elevada 

(estamos a falar das unidades de treino de desenvolvimento), pois entendemos 

que é desta forma que desenvolvemos níveis de empenhamento motor 

elevados. Queremos que os jogadores consigam treinar hoje numa intensidade 

x, para amanhã treinarem com intensidade x+1, etc. A intensidade de hoje terá 

que ser uma intensidade acumulada amanhã… Assim sendo, a recuperação 

dos atletas, até entre exercícios, assume carácter fundamental! 

 

10 - Durante este mesociclo, teve em consideração os microciclos 
anteriores? Que tipo de preocupações teve em consideração ao nível das 
cargas de treino? 
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Penso que é sempre importante ter um referencial e que esse se 

estabelece a médio prazo, no entanto, é semanalmente que ajustamos todos 

os pressupostos que orientam a distribuição semanal dos objectivos de cada 

uma das unidades de treino. É obvio que há uma lógica que orienta todo o 

processo e que acompanha toda a época, que tem necessariamente a ver com 

a implementação do modelo, mas creio que, a partir de determinada altura, em 

que a transmissão do modelo já foi feita, é a necessidade de “retocar aqui e ali” 

que prevalece. Isto é verificado semanalmente, em função da avaliação que é 

feita ao desempenho, ou seja, à competição, ao jogo. Por outro lado, 

naturalmente que é necessário estabelecer ligações com todo o trabalho 

efectuado anteriormente, no sentido de implementar, sempre que possível, 

conteúdos de treino de complexidade crescente, níveis de dificuldade maior e 

adaptações, também elas, para possível resposta a solicitações de grau de 

dificuldade maior. 

Relativamente às cargas de treino, a questão coloca-se não num possível 

aumento do volume mas sim na constante expectativa que temos de poder 

aumentar a intensidade do treino. É no aumento da intensidade do treino que 

apostamos, de forma a, conjuntamente com solicitações táctico-técnicas, 

também elas de complexidade crescente, tentar implementar níveis de jogo 

mais elevados, condicionando a formação de um jogador e de uma equipa 

capaz de responder eficazmente mesmo em situações de stress extremo. As 

preocupações a este nível centraram-se na busca da adequação correcta entre 

os exercícios táctico-técnicos propostos e a necessidade de treinar dentro de 

determinados limites fisiológicos, ou seja, no adequar a carga externa dos 

exercícios de forma a existir também uma adequação com a carga interna dos 

mesmos. 

 

11 - Em que dias da semana operacionaliza a velocidade, força e 
resistência num microciclo, dito normal? 

 

Num microciclo padrão, como habitualmente encontramos ao longo do 

período competitivo da equipa B, em que as competições aparecem espaçadas 

uma semana, correspondendo o dia da competição/jogo ao domingo, procuro 

colocar a carga de resistência o mais medianamente possível, o que 
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corresponde ao dia de 5ª-feira. Neste dia são treinados os grandes princípios 

do modelo, correspondendo a um trabalho de coordenação específica entre 

todos os jogadores. 

Na quarta-feira é efectuado um treino que visa essencialmente, sob o 

ponto de vista de desenvolvimento das capacidades motoras, o 

direccionamento do trabalho para aquilo que habitualmente designamos por 

“força técnica”. Neste, utilizamos situações como sejam os saltos, os skippings, 

etc, sempre numa perspectiva de integração conjunta com outros factores e 

aspectos do treino tais como a finalização. No caso de se efectuarem dois 

treinos neste dia da semana, encontramos, no final da segunda sessão, um 

encaminhamento para a dominância de trabalho de resistência específica, 

traduzida pela realização de vários exercícios em patamares de intensidade 

elevada (é a questão da máxima intensidade instantânea…). 

A velocidade é desenvolvida à sexta-feira, juntamente com a exercitação 

de sub-princípios do modelo.   
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Entrevista ao Prof. José Mourinho  

Treinador do Futebol Clube do Porto 

Hotel Tivoli – 27 de Março de 2004 

Sérgio Lopes (SL): No livro refere que pretende um modelo de jogo 

sistematizado e automatizado. Como é que o professor pretende fazer para 

atingir isso? 

 José Mourinho (JM): A primeira aspecto é ter todos os princípios do 

modelo perfeitamente identificados, estabelecer os princípios de jogo 

estabelecidos nas diferentes fases e nas diferentes situações a partir do 

momento em que está tudo identificado ir à procura de exercícios que no meu 

entender são os mais eficazes para que os jogadores e a equipa consigam 

desenvolver aqueles princípios, acho que não é suficiente definir um bom 

conjunto de exercícios que não estejam adaptados aos princípios de jogo que 

se quer implantar, da mesma maneira que não é suficiente definir muito bem 

sob o ponto de vista teórico os princípios que se quer implantar e depois não 

encontrar os exercícios adaptados a esse mesmo modelo. 

Acho que, em primeiro lugar identificar claramente aquilo que se quer 

desenvolver, “quero que a minha equipa defenda de uma determinada forma; 

que ataque de uma outra feição; faça a transição defesa/ataque, a primeira, 

segunda e terceira fase de outra forma”, tudo perfeitamente identificado e 

depois ir à procura de exercícios que sejam os melhores para que os jogadores 

possam adquirir esses princípios. 

 

SL: Dentro desses exercícios que refere tenta formar algum tipo de núcleo 

duro, para que sejam treinados durante a época toda ou só durante um 

microciclo? 

JM: Sim, há exercícios que eu repito de forma sistemática, outros que 

com os mesmos objectivos, mas exercícios diferentes na forma, mas 

exactamente com os mesmos objectivos. 

Há objectivos que para mim são objectivos fulcrais e que no meu 

entender, quanto maior for a repetição e de forma cíclica mais facilmente os 

jogadores adquirem esse tipo de características, então há exercícios que se 

repetem e há outros exercícios que se modificam, mas sempre em função dos 

mesmos princípios. 
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SL: Dentro desses exercícios, utiliza exercícios analíticos, situacionais ou 

sectoriais? 

JM: Sectoriais sim, analíticos não. 

Os analíticos, poderei utiliza-los eventualmente nalguma situação mais de 

dominante física, eu admito que para o desenvolvimento de uma determinada 

capacidade motora, mais objectiva, sob o ponto de vista físico, algum exercício 

seja descontextualizado, agora sob o ponto de vista táctico não pode ser 

sectorial, claro que sim, mas perfeitamente contextualizado. 

 

SL: Então, preferencialmente sectoriais? 

JM: Sim. 

 

SL: Num jornal desportivo, fez uma observação curiosa a “Chicotada 

metodológica”, o que pretendia dizer com esta afirmação? 

JM: Porque, quando se muda de treinador, as pessoas referem a 

chicotada psicológica, quer dizer, chega o treinador novo e “modificou a 

cabeça” dos jogadores e aquilo que pretendi dizer foi, que aquilo que pretendo 

modificar quando chego a um clube é a metodologia utilizada anteriormente, é 

fazer a ruptura com aquilo que era o método de treino anterior e implementar 

uma nova metodologia, que eu sei, pela experiência que tenho, não só como 

treinador principal, mas também como treinador adjunto, são métodos e tipo de 

treino que os jogadores gostam, e sabem que os vão ajudar a crescer, quer 

como jogador, quer como equipa e retirar prazer disso mesmo. 

Assim, ao mesmo tempo, a “chicotada metodológica” de ter a ver com a 

ruptura com o passado em termos de treino e ao mesmo tempo é uma 

“chicotada psicológica”, porque sobre o ponto de vista mental, entram numa 

faceta que lhes agrada, que os liberta de eventuais situações negativas do 

passado. 

 

SL: Refere também a descoberta guiada implementada na sua 

metodologia e no tipo de relação com os jogadores. Tudo isto são pontos 

importantes para o professor no seu treino? 
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JM: Não tem a ver com a relação, mas sim com a metodologia de treino, 

propriamente dita. 

Quando no treino, construo determinados exercícios que obrigam os 

jogadores a pensar e a reflectir sobre eles e a comunicarem dentro de campo, 

acho que essa comunicação é fundamental, porque no jogo vai acontecer 

exactamente a mesma coisa. No jogo principalmente a um nível alto como nós 

jogamos, cada vez menos o treinador tem possibilidades de interagir com os 

jogadores durante os jogos. Eu tenho jogos que simplesmente abdico de tentar 

comunicar com eles porque ninguém me ouve. Estou no banco, no 

Manchester, com 70 mil espectadores e ninguém me ouve. Portanto a 

comunicação entre eles dentro do jogo é fundamental, se a comunicação 

dentro do jogo é fundamental, a comunicação no treino é imprescindível, eu 

dou-lhes os problemas, dou-lhes as pistas para eles as solucionarem e em 

conjunto nós chegamos a conclusões e dentro do campo, em jogo eles 

funcionam muito bem e dentro do campo precisam cada vez menos de mim. 

 

SL: Para si, o que é treinar? 

JM: Para mim, treinar é desenvolver capacidades. 

Pode haver um treino na semana, que o objectivo não seja esse, em que 

o objectivo seja recuperação do esforço, ou que o treino seja de cariz mais 

lúdico, ou que num determinado momento maior pressão em que os jogadores 

não sejam obrigados a pensar, mas para mim treinar, é desenvolver 

capacidades. 

Desenvolver capacidades de forma individual, mas fundamentalmente 

desenvolver capacidades de uma equipa, e a prova disso mesmo é que há 

exercícios de treino que quando aqui cheguei, os jogadores tinham imensa 

dificuldade em conseguir solucionar e que neste momento eles solucionam 

com maior facilidade. 

Acho que treinar é evoluir, é ser cada vez mais forte nas mais múltiplas 

vertentes. 

 

SL: Refere que os jogadores ajudam-se uns aos outros nessa questão 

dos exercícios, a experiência acumulada anteriormente no seu treino por 
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jogadores com mais tempo de permanência no clube para os jogadores mais 

novos, estes, ajudam-se mutuamente? 

JM: Sim, a permanência dos jogadores no clube é importante e para mim 

foi uma grande ajuda na transição do Leiria / Porto, ter vindo com três/quatro 

jogadores que já tinham trabalhado comigo, três que vinham do Leiria mais o 

Maniche que vinha do Benfica, tive ali um núcleo de jogadores que já sabiam 

claramente como treinava, que tipo de exercícios fazia, que foi importante, 

depois há sempre um grupo de jogadores, que pelas suas características 

mentais que têm maior capacidade de assimilação e quanto melhores são os 

jogadores, mais facilidades têm os jogadores de assimilar. 

Os jogadores de alto nível, normalmente têm uma capacidade maior de se 

adaptarem ao trabalho, por muito complicado que ele seja. 

 

SL: No seu livro refere, que no treino antes do jogo contra o Benfica, 

realizou um exercício específico de dez contra onze, no seu entender, isto é 

especificidade no treino? 

JM: Isso é lidar com o imprevisto, acho que quando nós estamos num 

determinado nível, em que os jogadores já adquiriram os aspectos mais 

importantes na preparação para uma competição, acho que lidar com o 

imprevisível, com aquilo que é imprevisto, que ninguém está à espera é dotar a 

equipa e os jogadores de uma capacidade extra, que se calhar não seria 

desenvolvida nessa situação. 

Acho que, quando os jogadores estão preparados para uma equipa que 

joga em 4x3x3, mas eu penso que num determinado momento do jogo eles 

podem mudar para 4x4x2, se os preparar para essa mudança que ninguém 

está à espera, se ela acontecer já não é algo de previsível, já não é algo 

imprevisível, mas que nós já estamos preparados para com ela. 

Da mesma forma que os jogadores saberem se um jogador for expulso, 

deveremos reagir da seguinte maneira, se calhar aquele pavor que as equipas 

têm de ficar com um jogador a menos, assim a equipa pensará que com um 

jogador a menos, já não vou ganhar, vou só empatar, se calhar se os jogadores 

estiverem preparados para isso, a expulsão até acontece e os jogadores 

mantém-se confiantes porque é uma situação para a qual eles já estão 

preparados mental e tacticamente e estão melhor preparados para dar uma 
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resposta positiva, são detalhes e quando falamos de equipas deste nível e em 

competições do nível que nós jogamos, por vezes são os detalhes que fazem a 

grande diferença. 

 

SL: Tenho reparado que em várias alturas desta entrevista menciona 

aspectos mentais e treinar os jogadores para esses aspectos, pretende que os 

jogadores treinem com sentimento, com emoção? 

JM: Acho que é importante, os jogadores devem ter objectivos 

perfeitamente definidos como equipa, como individualidade, o que é que a 

equipa pretende, o que os jogadores pretendem para si próprios também de 

uma forma individual, lutar por esses objectivos em cada dia, saber que o treino 

é algo de fundamental para eles, depois o tipo de treino que fazemos exige, 

mas não dura muito tempo, o trabalho é de alta intensidade e complexo, mas é 

um trabalho de curta duração, os jogadores sabem que aquilo que exijo deles, 

é 1 hora e 30 minutos ou 1 hora e 45 minutos, mas de alta intensidade e 

concentração, os jogadores habituam-se a esse tipo de trabalho, de tal forma 

que já não sabem fazê-lo de outra forma, e porque percebem que já não existe 

um treino físico tradicional e que as capacidades físicas deles só são 

desenvolvidas se eles realizarem trabalho técnico / táctico que eu lhes 

proponho só desenvolvem as suas capacidades físicas se realizarem esse 

mesmo trabalho técnico / táctico a níveis de alta concentração e de alta 

intensidade, percebendo eles claramente isso, os jogadores estão 

extremamente disponíveis e de uma forma emotiva trabalham com grande 

concentração. 

 

SL: Referiu num jornal que “as equipas vencedoras jogam são aquelas 

que jogam com o cérebro e a técnica”. Quer comentar mais esta afirmação? 

JM: O mais importante no futebol é por um lado, o talento individual, um 

jogador que não seja talentoso para mim não serve, um jogador fisicamente 

forte, tecnicamente mau para mim não se integra na minha equipa. Para mim o 

talento individual é o mais importante, pois quando o talento individual existe, 

penso que o mais importante é jogar como uma equipa. E jogar como equipa é 

jogar com organização, com todos jogadores mentalmente disponíveis para 

trabalharem em função daquilo que são os objectivos da equipa e por isso tem 
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que haver a técnica, o talento, que nasce com cada um deles e depois vamos 

desenvolvendo e o cérebro que em vez de cérebro poderia dizer uma ideia 

colectiva de jogo, e da junção destas duas vertentes do talento e da 

organização é que se faz uma grande equipa. 

 

SL: Com o planeamento e metodologia do treino, com a criatividade e o 

talento dos jogadores tenta conjugar o Futebol-Arte e Ciência? 

JM: Sim penso que o futebol é isso. Futebol é arte e ciência. Primeiro o 

talento inato, é arte pura e ciência é o treino, não é o talento é o treino. O treino 

é uma ciência. E utilizar esse conhecimento científico que existe para o 

desenvolvimento talento individual e colectivo. Portanto, preconizo 

exactamente dessa forma. Havendo no entanto para o lado cientifico que é o 

treino propriamente dito, que é a metodologia que é utilizada, espaço para 

aquilo que é a sensibilidade, o impulso, a análise momentânea, o empirismo, 

há decisões que se tomam em treino, que se tomam em jogo, que não contém 

nenhum aspecto cientifico. Têm simplesmente de análise da situação, de 

impulso e algumas vezes de tentações que nós corremos. 

 

SL: A nível de estratégia e sistema de jogo, afirma que utiliza 

preferencialmente, o 4x3x3, e por vezes o 4x4x2.isso implica uma certa 

adaptação à equipa adversária ou privilegia estes dois sistemas? 

JM: Privilegio estes dois sistemas porque foram os sistemas que penso eu 

de que foram os mais indicados para as características dos meus jogadores e 

para as características da maioria dos adversários que nós vamos enfrentar. 

Eu penso que 4x3x3 e o 4x4x2 em que eu jogo, não são muito diferentes, as 

diferenças não são significativas, em termos posicionais não há muitas 

diferenças, a construção dos triângulos de jogo posicionais são praticamente 

idênticos, os princípios de jogo são idênticos também, e julgo eu que podia não 

no meu primeiro ano, porque o primeiro ano, cria mesmo sistematizar um 

sistema mesmo muito forte, mas a partir de um momento que o sistema estava 

perfeitamente sistematizado e automatizado, pensei que na minha segunda 

época, esta, que podia paralelamente desenvolver outro sistema que seria 

muito útil de jogo para jogo, ou mesmo dentro de um jogo fazer adaptações e 
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modificações. Foram dois sistemas que apareceram depois de saber as 

características dos jogadores que tinha e que se podiam adaptar melhor.   

 

SL: A equipa “B” tem como objectivo preparar os jovens jogadores para a 

alta competição. Um jornal apelida-os de “Atletas potenciais”. Como pretende 

potenciá-los? Chamá-los para treinos da equipa “A” inclusivamente para 

realizar jogos amigáveis (estou-me a recordar do jogo em Vigo em que utilizou 

bastantes jogadores) e nesta época já chamou jovens jogadores para treinos? 

É desta forma que os pretende potenciar? 

JM: Não estou muito contente com o talento que existe na equipa “B”. De 

uma forma geral, não existe talento suficiente para que eu me preocupe e me 

dedique em profundidade à equipa “B”, porque penso que não há muito talento 

a potenciar relativamente à equipa “A”. Mas de facto o ideal é que um jogador 

que faça parte da equipa “B” e que nós julgamos que tem potencial para poder 

um dia jogar na equipa principal, é um jogador trabalhar na equipa “B”, no seu 

escalão etário, com princípios quer de treino quer de jogo idênticos à equipa 

principal, poder vir à equipa principal de forma quase cíclica sem sentir grandes 

diferenças pois o tipo de treino e de jogo serem muito parecidos, e numa fase 

posterior poderem serem integrados de uma forma definitiva. Penso que de 

facto isto é o ideal. Começar a treinar e de jogar de uma forma igual à equipa 

“A”, depois vir de uma forma cíclica e integrar-se com o escalão superior e 

depois integrarem-se de uma forma definitiva. Penso que isto é a forma e o 

caminho ideal. A integração ideal. 

 

SL: Seria através do documento orientador no clube, seria esse modelo 

de formação que pretendia implementar para todos os escalões? 

JM: Aquilo era um documento superficial para dar ligeiras ideias daquilo 

que era o meu trabalho na minha primeira época, e perfeitamente desajustado 

do que é agora a segunda. Mas penso que, deve haver um jogador tipo para 

cada posição, a equipa “B” saber qual o jogador tipo que na equipa “A” se 

preconiza para poder fazer o desenvolvimento desse mesmo talento, isso é o 

ideal. Quando na equipa “A” se abre um espaço por lesão ou pela saída de um 

jogador de uma determinada posição haver na equipa “B” um jogador 

disponível a ser construído de acordo com essas características. 
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Ficha de Observação da Unidade de Treino – n :1  

F. C. Porto -  Equipa B 
Época : 2002/2003   Data: 2003–04-02    Duração treino:______ min. 

 

 

1- Aquecimento Mio-Articular t 2- « Meiinhos » - 8x2  t 
1- Exercícios de Flexibilidade 

(MS) 
2- Corrida Continua 
3- Flex. (MI)  

 
 
 
 
 
 
 

2´20´
´ 
2 
3´18´
´ 

 2 grupos de 8x2: realizar “meiinhos” de 
8x2, somente a um toque por jogador e no 
caso de realizar 20 passes consecutivos os 
elementos do meio continuam mais uma 
vez. 
 
 
 
- Flex. (MI) 

4´50´´ 
 
 
 
 
 
 
 
43´´ 

3-  T 4- 6x3 – Posse de bola e pressing t 
- Skipping frente – alto 
- Skipping atrás 
- Skipping lateral 
- Skipping + Remates frente 
- Skipping perna lateralmente 
- Skipping + Salto p/ cabecear e 

Skipping 
- Skipping + Movimentos laterais+ 

Skipping 
- Alongamentos  
- Velocidade – com mudança de 

direcção: 
 
  
 
 
 
- Alongamentos – grupos de 2. 

5´57´
´ 

 
 
 
 
  

2´30´´
+Alon
. 
1:30´´
+Alon 
1:30´´
+Alon 
 

5- Exercitação técnico - táctica t 6- Exercitação técnico - táctica t 
 
 
 
 3 
  
 
 
 2 
 
 
 1 
 
 
 

3´+A
lon 

 
 
 
   
  
 
 
   2 
 3 
 
 1                                                       4      
ou 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3´+Al
on 
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7- passe, remate e oposição 1x1 t 8- 10x10 + GR t 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5´42´
´ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17´+1
5´ 

9- Exercícios  de Força Abdominal e 
Dorsal              -(20 rpts) 

t 10- t 

- Abd. 
- Dorsais 
- + alongamentos 

4´40
´´ 

  

 
Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 2  

F. C. Porto -  Equipa B 
Época : 2002/2003   Data: 2003–04-03            Duração treino: 63´ min. 

 

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2- Aquecimento Mio - Articular t 
4- Corrida (12x) 
5- Flex. (MI) 
6- Aquecimento MI 
7- Aquecimento MS 
8- Flex. (MI) 

 
 
 
 
 
 

6´10´´  Exercitação dos movimentos de 
coordenação próprios do futebol. (Força 
Técnica) 
  
 
 
 
- Flex. (MI) 

6´ 

3- « Meiinhos » - 8x2 T 4- Velocidade de Reacção procura da bola 
(3a3) 

t 

2 grupos de 8x2: realizar “meiinhos” de 
8x2, somente a um toque por jogador e 
no caso de realizar 20 passes 
consecutivos os elementos do meio 
continuam mais uma vez. 
 
 
- Alongamentos – grupos de 2. 
 
 
 
 
 

8´  
 
 
 
 
O mesmo mas com incerteza do 
deslocamento da bola por outro elemento da 
equipa(Dir. ou Esq) após o passe inicial 
para este elemento, este redirecciona a bola 
para um dos lados. 
 
O mesmo mas o prof. direcciona logo a bola 
para Dir. ou Esq.  

3x+
Alo
n. 
 
 
 
 
3x+
Alo
n 
 
 
 
 
1x 
+Al
on 
4´ 
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5- Posse  de bola e circulação – 10x10 t 6- Remates após passe (troca de lado após t) t 
 
 
  
 
 

10x10 
 
 
 
 
 
Linha defensiva (atacantes não podem 
tirar a bola após a linha defensiva) 

1ªx-
6´30´´
+alon 
 
 
 
2ªx- 
8´+2´
40´´ 
pausa 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alongamentos finais para alguns 
jogadores 

3´+
Alo
n+ 
 
3´+
Alo
n 
 
 
 
 
 
 
 
2´ 

7- jogo 5x5+grs+2 apoios ofensivos t 8-  t 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2x7´  
+ 
Alon. 

  

 
Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 3  

F. C. Porto -  Equipa B 
Época : 2002/2003   Data: 2003–04-04            Duração treino: 51´59´´ min. 

 

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2- « Meiinhos » - 8x2 t 
Cada jogador colocado em cada circulo. 

9- Flex. (MI) 
10- Corrida continua (em direcção 

aos círculos vermelhos) 
11- Flex. MI 
12- Aquecimento MI e Anca 
13- Aquecimento MS 
14- Flex. MI (Chão c/ um Joelho) 

7´55´´  2 grupos de 8x2 e 10x2: realizar 
“meiinhos”, somente a um toque por 
jogador e no caso de realizar 20 passes 
consecutivos, os elementos do meio 
continuam mais uma vez. 
 
 
- Alongamentos – grupos de 2. 

7´55´´ 
 
 
 
 
 
 
1´49´´ 

3- jogo ½ campo; 
10(brancos)x9(azuis)+GRs 

T 4- Recuperação do esforço t 

Objectivos específicos:  
- 1ªx: azuis, sem bola, fechar 

linhas de passe do lado da bola; 
com bola, equipa aberta nas 
laterais; jogo facilitado sem 
oposição directa facilitando a 
circulação da bola pelos defesas 
;quando a bola sai fora é reposta 
em jogo pelos GRs; 

- 2ªx: pressing ao jogador com 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar exercícios de alongamentos no 
chão onde cada jogador executava sem 
ordem especifica do preparador físico 
mas sob supervisão deste. 

3´ 
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bola pelo jogador da mesma 
posição. 

 
 
OBS: o treinador intervém na marcação de livres, 
cantos, trocar de jogadores e corrigir posições 
dos jogadores em campo. Nesta 2ª parte, muitas e 
prolongadas marcações de livres de diversas 
maneiras.   
 

 
 
27´ 

 

  Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 4  
F. C. Porto -  Equipa B 

Época : 2002/2003   Data: 2003–04-06            Duração treino:  57´13´´ min.  

1- Aquecimento Mio - Articular t 2- “Futvolei” – 6x6 t 
15- Corrida continua + Flex. (MI) 
16- Corrida continua + exercícios aq. 

MI 
 
17- Corrida continua +  Flex. 

MI(chão) + balanços MI 
 

 
18- Corrida continua 

 

2´+2´ 
1´22´´
+3´  
 
1´30´´
+3´24´
´ 
 
 
1´ 

 2 grupos de 6x6: realizar 
“Futvolei”, somente a um toque por 
jogador, com limite de 3 passes por 
equipa e só bater uma vez no chão. 
Ex. 2 a : os jogadores que jogaram 
ontem 
Ex. 2b: os restantes jogadores.  
 
- Alongamentos – grupos de 2. 
 Fim os jogadores que jogaram 
ontem foram para banho turco e 
piscina. 
 

10´ 
 
 
 
 
 
 
7´11´´  

3- Exercício de velocidade. Grupos de 2. T 4- 5x5+GRs, campo reduzido t 
 
 
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 
 
 
 

 
 
 

Pausa para água -  

5x  
o  
percur
so 
total; 
entre 
cada 
série 
along.
30´´ 
= 
4´30´´ 
 
 
 
2´ 

Não há marcação de cantos, de 
livres ou de lançamentos de linha 
lateral , a bola é reposta sempre 
pelo GR da equipa que pertence a 
bola. Existe a seguinte pontuação 
por período de tempo: vitória 2 
pontos e empate 1. 
1ªx- 2 toques 
 
2ªx- livres 
 
3ªx- o golo de 1ª vale 2, toques 
livre. 
4ªx- não pode passar a bola ao 
mesmo jogador, toques livre.(Houve 
empate e quem marcar ganhava por isso os 
10´) 
- Alongamentos  
 
 

 
 
 
 
 
 
5´+1´Pausa 
5´+água 
 
5´+1´ 
10´ 

5- Força Abdominal e Dorsal  t 6-  t 
– 30x cada exercício. 3´48´´   
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1- Aquecimento Mio - Articular t 2- Passe e deslocamento  t 
Aquecimento dos MI, MS e 
flexibilidade. 

7´38´´   
 
 4 
 
 3 
 2 

1 
 
1ªx-direita + Along. MI 
 
2ªx- esquerda – Along. MI  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´45´´+27´´ 
1´18´´+1´ 

3- exercitação técnico - táctica T 4- exercitação técnico - táctica t 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 verdes- jokers atacantes - sem limite 
de toques, 3 brancos- só podem dar 2 
toques; 2 azuis –só 1 toque e os 3 
amarelos ficam no meiinho. Ao apanhar 
a bola continuam no meio, pois o 
objectivo é o tempo de exercitação. 

- Along. MI. 
- Pausa para água 

6x: 
1´exercitação 
e 30´´ pausa 
para trocar 
de equipas. 
= 8´30´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3´32´´ 

 2 
  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 3 
Efectuar cruzamentos para os restantes 
jogadores rematarem de 1ª, ao fim do tempo 
de exercitação todos os elementos trocam de 
posições. Trocam também a ordem dos 
cruzamentos:      
 1 3 
 
 4 2 
- Alongamentos  

1ªx-4´33´´ 
2ª x: 7´56´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´50´´ 

5- 3 grupos de 7 ; realizar jogo de 
7x7+GRs, campo reduzido somente 
a 2 toques. 

t 6-  t 

Realizar jogo de 7x7, em campo 
reduzido. A equipa de fora realiza 
exercícios de alongamentos. 
 
 
 
 
 

1ªx :4´03´´ 
2ªx :3´24´´ 
3ªx :4´05´´ 

- Alongamentos MI 
- Abdominais (4x30x cada) 
- Flexibilidade (estilo barreiras) 
- Dorsais (4x15x cada) 

 
- corrida continua baixa intensidade 

 
- multi-saltos + corrida continua 

 
 
 
 
5´10´´ 
 
1´34´´+along 
 
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 5  
F. C. Porto -  Equipa B 
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 baixa intensidade + 

deslocamentos laterais + corrida 
continua baixa intensidade 

 
- Flex. grande amplitude  

 
- Corrida continua baixa intensidade 

 
1´42´´ 
 
 
 
52´´ 
 
1´26´´ 

 

 

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2 «  Meiinhos » - 8x2 t 
Grupos de 4 elementos colocados em 
cada sinalizador: 
-     along. MI + exercícios MS + corrida 
+ ex. pernas 
- flex. MI (grande amplitude)+ corrida 

(com exercitação dos movimentos 
característicos do futebol) 

 
 

- “Força-Técnica”?????? 
 
 

5´34´´ 2 grupos de 8x2: realizar “meiinhos” de 
8x2, somente a um toque por jogador e no 
caso de realizar 20 passes consecutivos os 
elementos do meio continuam mais uma 
vez. 
 
 
 
- Flex. MI (no chão)+ex. característicos 
de futebol, mais velozes na execução 
entre os espaços(linha lateral até aos 
sinalizadores) 

7´05´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2´16´´ 
 

3- velocidade de reacção T 4- jogo do “Mata”, dentro da grande área. t 
Exercícios de velocidade de reacção (1x 
cada partida) sendo as partidas de diversas 
maneiras, tais como: 

- 1 pé ao alto 
- joelhos no chão 
- posição de “avião” 
- deitado de costas no chão 
- de “cocaras” com as mãos nos 

calcanhares 
 
- along. grupos de 2. (costas com costas. 
Etc.) 

2´20´´ Todos os jogadores dentro da grande área e 2 
jogadores a “matar” com uma bola. Estes 
jogadores podem passar a bola entre eles, à 
mão, para “matar” os colegas. Os colegas só 
podem ser mortos se estiverem de pé mas 
caso se sentarem no chão não podem mais 
se levantar, podendo, no entanto, ser libertos 
pelos colegas que estão ainda de pé e não 
foram “mortos”. Quem é “morto” passa 
também a “matar”. 
 
- along, MI   

4´36´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´05´´ 

5- jogo 11x11, em ½ campo (1 branca e 
outra azul) 

t 6-  t 

1ªx: Realizar jogo de 11x11, a equipa azul não 
tira a bola à outra, somente pressiona (facilitar a 
circulação da bola, e acertar o posicionamento 
em campo). Ao sinal do apito do treinador, já 
pode haver entradas em diagonal para 
finalização da equipa azul. 
Preocupação: profundidade à defesa para a 
contenção e não para o desarme directo. 
2ªx: agora a equipa já pode tirar a bola à outra. 
Preocupação: não abandonar a estrutura e o 
“trinco” marca o ponta de lança. Também sem 
bola, estrutura apertada e com bola, abertos nas 

15´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 6  
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laterais.  
3ª e 4ª x: trocar de jogadores. 
Importante: o GR também participa nas acções 
de circulação de bola da equipa de branco. 
 

- along. MI (no chão, estilo barreiras) 
- marcação de livres frontais e laterais(no 

fim estes fizeram along.) 

 
 
 
 
 
 
2´40´´ 

 

 

 

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2 - «  Meiinhos » - 6x2 e 5x2 t 
Jogadores dispostos em 2 colunas, 
executam o seguintes exercícios: 

- Corrida + deslocamentos laterais 
- Along. MI 
- exercitação MS só até aos 1ºs 

sinalizadores 
- exercícios característicos do futebol 

MI 
- along.  MI 

 
Quem jogou ontem fica com o professor (10 
jogadores designado de grupo 1) e 
restantes ficam às ordem do treinador para 
fazerem o resto do treino. 
 
 

7´ 2 grupos de 6x2 e 5x2: realizar 
“meiinhos”, somente a um toque por 
jogador e no caso de realizar 20 passes 
consecutivos os elementos do meio 
continuam mais uma vez. 
-  along. MI 
 
O grupo 1: corrida continua de baixa 
intensidade + along. : 
1ªx:3´+along. grupos de 2(costas com 
costas)1´42´´ 
2ªx: 2´37´´+ balanços MI + along. MI ( 
chão ) – 3´16´´ 
3ªx: 3´17´´ + 1´ pausa + along. MI (chão) 
+ força abdominal e dorsal + along. MI e 
terminou para estes jogadores – 4´14´´  
 
 

11´22´´ 
 
 
 
 
 
 
 

3- exercicos de Skippings T 4- exercitação técnico-táctica t 
Executar skippings : 

- skp. Baixo + corrida – 3x 
- skp. alto + corrida– 3x 
- skp. Retaguarda + corrida– 3x 

3´19´´ Efectuar passes e remates à baliza 
(alternadamente da esquerda e da direita). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- along. MI   

9´14´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´30´´ 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 7 
F. C. Porto -  Equipa B 
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5- jogo 7x7+GRs em campo reduzido t 6- exercícios de força abdominal e dorsal 

e alongamentos  
t 

1ªx: Realizar jogo de 7x7+GRs (trocando de 
campo de cada vez com as seguintes 
regras: quando a bola saí fora, cantos ou 
livres a bola é reposta em jogo sempre pelo 
GR que esta pertence), mas somente 2 
toques por jogador; + along. MI 
 
2ªx: livre de limitação de toques. + along. MI 
 
3ªx: outra vez só 2 toques + along. MI 
 
4ªx: livres + along. MI 
 
5ªx: livres + along. MI 

 
 
 
 
4´26´´ 
 
 
5´18´´ 
 
 
4´30´´ 
 
5´14´´ 
 
 
8´ 
 

Exercícios de força abdominal (30x): 
- de frente 
- cruzado (esquerda e direita) 
- pernas esticadas acima 
- laterais (esquerda e direita) 

 
Exercícios de força dorsal (30x): 

- normal 
- cruzados (braço direito com perna 

esquerda e vice versa) 
- só pernas 

 
Exercícios de along. estilo barreiras. 

 
 

 

   

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2 - «  Meiinhos » - 10x2 t 
Corrida continua 
Circulo central: along. MI 

- aquec. MS 
- Flex. MI gd amplitude 
- Aquec. Tronco 
- Along. Adutores 
- Aquec. MI movimentos Futebol 
- along. MI 

 
 

3´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6´50´´ 

2 grupos de 10x2: realizar “meiinhos”, 
somente a um toque por jogador e no caso 
de realizar 20 passes consecutivos os 
elementos do meio continuam mais uma 
vez. 
-  along. MI 
 
  

7´15´´ 
 
 
 
 
 
 
 

3- exercícios de Skippings T 4- exercitação táctico-técnica t 
1- Executar skippings : 

- skp. alto 
- skp. retaguarda 
- levantar perna frente 
- levantar perna lateralmente 
- skp. Alto 
- skp. Médio + remate perna  
- flex. Gd. Amplitude MI 
- balanços de pernas  

 
2- Exercícios de velocidade de reacção: 

- mecos de várias cores e os 
jogadores deslocam-se para o local 
da cor ordenada pelo professor. 

 
Along. MI 
 
 

6´27´´ 1- sob ordem do treinador: jogo de 6 (brancos) 
x 7 (azuis) , destes somente avançados e 
médios, tendo como objectivo coordenar a 
circulação da bola, correcta ocupação dos 
espaços em campo. Exemplo: o extremo 
direito deverá estar colocado no espaço entre 
o defesa esquerdo e o defesa central. 
 
 
  
 Brancos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10´37´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 8 
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2- em outro local do campo, trabalhar os 
defesas, sua movimentação e coordenação 
em inferioridade numérica: 4 defesas x 6 
atacantes 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- 2º exercício do treinador: com o objectivo 
de os extremos abrirem para entrada dos 
médios mas os azuis facilitam estas 
movimentações evitando também os 
contactos físicos. 
 
 
  
 Brancos 
 
 
 
 
 
 
 
 

- along. MI  
 

5- jogo 10x10+GRs, em ½ de campo t 6- exercícios finais de recuperação t 
Com os seguintes objectivos: 

1- correcção das movimentações 
defensivas sem bola e entrada dos 
médios para efectuarem 
cruzamentos pelas laterais. Troca 
de baliza. 

2- Preocupação das entradas dos 
médios e diversas interrupções 
para defender os livres e cantos. 

 
 
 
 
5´ 
 
 
8´11´´ 
 

Exercícios de along. MI. 
Em grupos de 2, executam uma sequência de 
exercícios de alongamentos. 

 
1´44´´ 
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1- Aquecimento Mio - Articular t 2 - exercícios de Skippings  e velocidade 
(treinador) 

t 

Corrida continua + along. MI 
 
 
Corrida + passo + aquec. MS 
Along. MI gd amplitude. 
Corrida saltada  
- along. MI 
(divisão em 2 grupos: quem jogou 
ontem ficam com o prof. (grupo 2)e 
quem não jogou  (grupo 1) ficam às 
ordens do treinador) 

 

3´ 
 
 
 
 
 
4´32´´ 

grupo1- Executar skippings : 
- skp. alto 
- skp. retaguarda 
- multi – saltos 
- corrida lateral  
- along. MI 
- velocidade (2x) 
- along. MI 
- corrida saltada + velocidade 
-  velocidade (2x) 
- jogadores ombro x ombro + 

velocidade até 1º sinalizador 
- along. MI 
- velocidade:  avança até ao sinalizador 

da esquerda , retorna ao local de 
partida e avança até ao 1º sinalizador 
à sua frente.(cada jogador executa 1 
x para cada lado) 

 
 
 
 1 2 
 
 
 
  
 

- executam o mesmo mas o 
deslocamento é maior , até ao 2º 
sinalizador . 

- along. MI 
 
 
grupo 2:  corrida continua 3´ + 1´ passo 

- corrida continua 3´ + 1´ passo 
- corrida continua 1´ + along. MI 

 

9´09´´ 
 
 
 
 
 
 
 

3- exercícios de “meiinho” com tempo 
controlado 

T 4- «  Meiinhos » - 10x2 (grupo 2 com o prof.) t 

 Divisão dos jogadores em grupos de 2 
elementos, destes 2 vão ficar no meio com o 
tempo controlado fazendo 6x2 e somente a 2 
toques por jogador. Rotação de elementos 
no meio até cada grupo de 2 fazer 6 x de 
exercitação. A duração do tempo de 

5´20´´ 1 grupo de 10x2: realizar “meiinhos”, somente 
a um toque por jogador e no caso de realizar 
20 passes consecutivos os elementos do 
meio continuam mais uma vez. 
 Realizaram 2 partes de 7´ + along MI + 
abdominais 

14´ 
 
 
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 9 
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exercitação é de 20´´. 
 
Along. MI 

 
 

5- exercícios técnico – tácticos  t 6- “Futevolei” (grupo 2) t 
Efectuar passes e remates à baliza 
(alternadamente da esquerda e da direita e o 
Gr é que lança a bola com o pé). 
 
 
  6 
 
 
 5 4 
 3 
 
 1 
 2 
 

3´ 
 
 
 
 

2 grupod e6 elementos executam Futevolei  10´ 

7- exercícios técnico – tácticos t 8- exercícios técnico – tácticos t 
Efectuar passes e remates à baliza 
(alternadamente da esquerda e da direita e o 
Gr é que lança a bola com o pé). 
 
 
  7 5 4 
 6 
 
   
 3 
 
 1 
 2 
 
 
 

3´ Efectuar passes e remates à baliza 
(alternadamente da esquerda e da direita e o 
Gr é que lança a bola com o pé). 
 
 7  6 
    
  5  
 4 
   
 3 
 
  1 
 2 
 
 

3´40´´ 

9- exercícios técnico – tácticos t 10- jogo 7x7+GRs em campo reduzido  t 
Efectuar passes e remates à baliza 
(alternadamente da esquerda e da direita e o 
Gr é que lança a bola com o pé). 
 
    
    
 5   
 4  
   
 3 
 
  1 2 
  
 

2´44´´ Realizar  4 jogos  de 7x7+GRs (trocando de 
campo de cada vez com as seguintes regras: 
quando a bola saí fora, cantos ou livres a bola 
é reposta em jogo sempre pelo GR que esta 
pertence), mas sem limites de toques por 
jogador; + along. MI 
 
- Dorsais e abdominais – 15x cada exercício 
 

4x 
(4´+ 
1´)  = 
17´ 
 
 
 
4´45´´ 

 

 

 

 

004/05   
 

XLVII



                                                                                                                                                                                                              
Sérgio Lopes                                                                                                                                                                                Anexo 4 
 

 

Devido a ter faltado na observação das unidades de treino, para participar num 

torneio de infantis em Espanha, solicitei ao preparador físico, Miguel Cardoso, que me 

descrevesse os exercícios desses dias que passo a enunciar: 

 

No treino n.10, no dia 16/04: 
Activação funcional: alongamentos e mobilidade geral – 7´ 

Meínho – 7 ´ 

Exercícios de velocidade – 5´ 

Exercícios de circulação de bola utilizando os guarda-redes como apoios nas linhas finais 

e explorando as seguintes situações: 

1x0 

1x1 nas faixas laterais – 20´ 

Finalização: 2x1; 3x2 – 8´ 

Situação de jogo: gr+10x10+gr – 2x8´ 

 

 

Treino n.11, no dia 17/04: 
Activação funcional:  

- Mobilidade e alongamentos – 5´ 

- Corrida contínua – 3´ 

 - Alongamentos – 3´ 

Jogo de mãos – 3x2´ 

Meínhos – 10´ 

Combinações ofensivas – 10´ensaios de bola parada.  

 

 

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2 - - «  Meiinhos » - 10x2 e 8x2 t 
1-Corrida continua à volta do circulo central: 
along. MS. Coluna vertebral, afundos, MI 
2- Corrida para dentro do circulo: 
movimentos laterais, rotação MS, flex. MI gd 
amplitude, movimentos dos gestos técnicos 
do futebol (parados), flex. MI no chão. 

 
 
 
 
 
 
5´54´´ 

2 grupos (1 de 10x2 e outro de 8x2): realizar 
“meiinhos”, somente a um toque por jogador 
e no caso de realizar 20 passes 
consecutivos os elementos do meio 
continuam mais uma vez. 
  
 
 

7´18´´ 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 12 
F. C. Porto -  Equipa B 

Época : 2002/2003   Data: 2003–04-21            Duração treino:  min. 

004/05   
 

XLVIII



                                                                                                                                                                                                              
Sérgio Lopes                                                                                                                                                                                Anexo 4 
 
3- “Força Técnica” ????? T 4- 10x10, s/ GRs, circulação de bola, 

somente a 2 toques. (treinador) 
t 

 Grupos de 2 elementos colocados nos 
sinalizadores, virados de frente para os 
colegas do outro lado, fazem a corrida até 
ao encontro dos outros e voltam para o 
mesmo local de partida, vão realizar o 
seguinte: 

- along. MI no chão 
- skip. Frontal alto (mto forte até ao 

meio e regressa trote) 
- skip. Retaguarda 
- skip. Lateral do lado esquerdo 
- skip. Lateral do lado direito 
- corrida frontal + skip. Frontal alto 
- movimentos laterais de rotação da 

perna de dentro para fora + skip 
frontal 

- movimentos laterais de rotação da 
perna de fora para dentro + skip 
frontal 

- grandes balanços da perna para 
frente + skip. Retaguarda 

- passada saltada (só 2 apoios) 
- 2 saltos elevando os joelhos ao 

peito 
- 2 saltos em extensão (esq. dir.)   

 
Along. MI + grupos de 2 (costas x costas) 

8´21´´ 1ª x: Realizar exercício de 10x10, em campo 
reduzido (somente entre a linha central e a linha 
da grande área) com as seguintes preocupações 
de exercitação:  

- sem bola- acertar as marcações 
- com bola- posse e circulação da 

bola. 
 
2ªx: uma equipa (brancos) sem bola: os 
defesas centrais devem ter em atenção as 
movimentações do ponta de lança 
adversário e coordenar as movimentações e 
as marcações ao mesmo. Os médios 
defendem dentro do campo para encurtar o 
campo; e nesta parte já podem marcar golo 
com as “entradas” médios em grandes ou 
pequenas diagonais; após recuperação da 
bola afastamento dos médios e apoios dos 
defesas laterais nas acções ofensivas. 
 
3ªx: o mesmo mas com um defesa central de 
marcação directa ao ponta de lança ficando 
o outro livre de marcação. A outra equipa 
(azul) nesta parte joga declaradamente com 
4 médios em linha (talvez a pensar no 
adversário seguinte) 
 
Pausa água 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4´ 
 
 
 
 
 
 
 
4´ 
 
 
 
 
 
1´22´´ 

5- exercícios técnico – tácticos  t 6- exercícios técnico – tácticos t 
Os treinadores efectuam passes, os 
jogadores correm em velocidade e rematam 
de primeira, trocando de seguida de lado. 
Após a 1ª exercitação, os jogadores e os 
treinadores trocam de lado de remates: do 
lado direito da baliza para a esquerda da 
mesma e do outro lado trocam também). 
 
 
   
 
 
   
  
 
  
  
 

1ªx: 4´ 
2ªx: 4´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os jogadores colocados nos extremos do 
campo reduzido efectuam os cruzamentos 
conforme a numeração; os restantes 
jogadores efectuam a recepção da bola a 1 
toque e efectuam de seguida o remate.( 
Along. MI final + pausa) 
 
 1 
    3   
 
 
   
  
 
  
    2 4 
 
 

7´12´´´ 
 
 
 
 
2´20´´ 
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7- exercitação táctico - técnica t 8- exercícios finais (prof.) t 
Realizar jogo de 10x10, com GRs, sem 
limites de toques, com a seguinte 
preocupação: ataques rápidos e aquando da 
posse de bola garantida solicitar o ataque 
com certeza.(exemplo) 
 
    
   1  
    
  
 2   
  
 
   
  
 
Observações do treinador:  faltava pressing no meio 
campo e havia correcções de ocupação das zonas 
em campo; os defesas centrais não podem estar 
juntos no meio corrigindo as posições deles. Trocou 
depois os defesas centrais e voltou a corrigir as 
posições destes. 

17´45´´ - Along. no chão 
- Exercícios de Força abdominal e 

dorsal (20x) 

6´30´´ 

 

 

 

 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 13 
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1- Aquecimento Mio - Articular t 2 - - corrida continua  t 
1-grupos de 5: corrida c/ movimentos MI 
laterais de fut. Volta de costas com troca 
passo. Along. MI 
2- Corrida c/ aquec. MS + along. gd. 
Amplitude MI 
3- movimentos de futebol dos MI 

 
 
 
 
4´48´´ 

Grupos de 2 em colunas à volta do campo, 
com mudanças de direcção: 
- corrida  continua de baixa intensidade + 
along. grupos 2 (costas x costas) 
  

2´40´´+1´22´´ 
 
 
 
 
 
 

3- «  Meínhos » -  2 grupos de 9x2  T 4- 10x10, c/ GRs t 
2 grupos de 9x2: realizar “meínhos”, 
somente a um toque por jogador e no 
caso de realizar 20 passes 
consecutivos os elementos do meio 
continuam mais uma vez. 
 
- Along. MI (no chão)  

7´02´´ 
 
 
 
 
 
 
52´´ 

Realizar exercício de 10x10, em campo 
reduzido onde todos os passes são 
efectuados com as mãos só valendo golos 
de cabeça, não podendo ficar muito tempo 
com a bola na mãos e  os GRs podem 
defender com as mãos. 
 
 - along. MI  

4´55´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´ 

5- exercícios técnico – tácticos - “ 
Treino Holandês” 

t 6- exercícios táctico – técnico- 10x10+1GR 
(treinador) -  

t 

3 equipas de 7 elementos distribuídas 
pelos 3 espaços, aquando da posse da 
bola de uma das equipas colocadas nas 
extremas do terreno um elemento da 
equipa no meio desloca-se para ganhar 
a bola retirando-a somente do campo 

10´01´´ 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar jogo de 10x10+1GR em campo 
limitado pelas grandes áreas. Tem como 
preocupação do treinador: 

- os brancos (equipa titular) – dar 
profundidade com posse de bola e 
não podem entrar na zona defensiva 

12´29´´ 
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de exercitação. Cada jogador só pode 
bar 2 toques e cada equipa não pode 
dar mais de 4 passes antes de passar a 
bola para a outra equipa colocada no 
outro extremo do campo e os 
elementos do meio jogam como se 
estivessem no meínho. A equipa que 
ganha a bola saí do meio e a equipa 
que perdeu a bola vai para o meínho. A 
equipa que perde tem 1 ponto. 
Entretanto, os elementos do meio 
também não deixam passar a bola para 
a outra equipa nas extremas. 
 
 
 
 
 
 
- along. MI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30´´ 

dos azuis; 
- azuis – somente 2 toques por 

jogador e só os 2 avançados é que 
podem entrar na zona defensiva dos 
brancos. 

- Ao fim de algum tempo troca alguns 
jogadores mas mantém o mesmo 
modelo: com um losango no meio 
campo e os avançados colocados 
entre os defesas centrais e laterais. 

 
  
      
 
 
   
  
 
  
      
 
      
      Zona defensiva 

- along. MI finais e termina o treino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´14´´ 

7- marcação de livres  t 8-  t 
3 tipos de marcação de livres em frente 
grande área.  
1-  
 
 
 
 
 
 2  1     (ou o 3 remata 
directo à baliza) 
 
 3 
 

2- o 2 dá ao lado e o 3 remata 
directo. 

3- O 2 remata directo à baliza 
- marcação de grandes 

penalidades 
-  along. MI individualmente (sem 

orientação do prof.) 
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1- Aquecimento Mio - Articular t 2 – grupo 2 - «  Meínhos » -  de 9x2 t 
1- Corrida continua de baixa 

intensidade, à volta do campo. 
2- Resto do aquecimento,  à volta do 

circulo central: along. MI , corrida p/ 
dentro do circulo central e ao apito 
volta p/ dentro fazendo exercícios de 
aquecimento dos MS+ corrida de 
costas + along. MI grande amplitude. 

3- Corrida p/ dentro do circulo central + 
exercícios de rotação dos MI (estilo 
futebol) + along. MI  

 
Grupo 1: 9 jogadores que jogaram ontem 
ficam às ordens do professor;  
Grupo 2: restantes jogadores fazem o resto do 
treino. 

 
3´11´´ 
 
 
 
 
 
 
2´36´´ 
 
 
 
9´23´´ 

Grupo 2: “Meínho” de 9x2: realizar “meínho”, 
somente a um toque por jogador e no caso de 
realizar 20 passes consecutivos os elementos do 
meio continuam mais uma vez. 
 
Grupo 1:  
1ªx: corrida continua + Along. MI (2x2 costas x 
costas) 
2ªx: corrida continua + Along. MI (no chão) 
 
3ªx: corrida continua + balanços pernas (estilo 
atletismo) 
 
  
 
 

 
 
 
10´11´´ 
 
 
3´+2´04´´ 
 
2´+1´46´´ 
55´´+1´08´´ 

3- exercitação técnico – táctica – 
grupo 2 

T 4- exercitação técnico – táctica – grupo 2 t 

1- passe, deslocamentos,  “criss 
crossing”, cruzamento e remates. 
 
 
 
   
 
 
  1 
  
 
  
 4 2  
 3 
 
 
 
grupo 1:1ªx:  «  Meínho » com os 
jogadores de mãos dadas, 8x1. + 
along. MI; 
2ªx: o mesmo 
Estes terminaram o treino após isto. 
  

4´20´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8´11´´+1´20´´ 
7´11´´+50´´ 

 1- passe, deslocamentos, cruzamento e 
remates. 
 
 
 
   
 
 
   
 4  
  
 3
 1 
 5  2  
  
 
2- passe, deslocamentos, cruzamento e 
remates. 
 
 
 
   
 
 
   
   
  
 
 1 
 3  2  
  
 
 
 
 

2´05´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´05´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 14 
F. C. Porto -  Equipa B 

Época : 2002/2003   Data: 2003–04-24            Duração treino:  min. 
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3- com duas variantes: A: passe em 
diagonal para médios rematarem à 
baliza. 
 
 
 2 
   
 1 
 3 
   
 4   
  
   
     
  
 
 
 
3- B: passe em diagonal para médios 
rematarem à baliza. 
 
 
  
   
 5  
  
   
  4  1 
  
 
 3 
  2   
  
 

- Pausa p/ água 
-  

 
 
 
 
 
1´05´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´22´´ 

5- exercícios táctico – técnico- 
6x6+GRs, em campo reduzido 

t 6- exercícios técnico – táctica   t 

 Realizar jogo de 6x6 com GRs, em 
campo reduzido, sem limite de toques, 
tendo como objectivo a pressão sob o 
portador da bola. Cada vitória vale um 
ponto trocando de campo em cada 
parte (menos os GRs). 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1ªx: 7´02´´ 
 
2ªx: 6´33´´ 
 

Efectuar passes, deslocamentos para 
dentro do campo e rematar à baliza- 
trocar de lado para rematar da esquerda 
e da direita. 
  
 
 
 
 
 3 
          

1 
  2 
 
 
 

 
3´+4´20´´ 
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7- exercícios táctico – técnico- 
6x6+GRs, em campo reduzido 

t 8- along, MI t 

Continuar com a realização do jogo de 
6x6 com GRs, em campo reduzido, 
sem limite de toques, tendo como 
objectivo a pressão sob o portador da 
bola. Cada vitória vale um ponto 
trocando de campo em cada parte 
(menos os GRs). 

3ª x: 6´ 
4ªx: 4´28´´ 

Along. MI 57´´ 
 
 
 

 

 

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2 – 3 grupos de (3x3)+4 apoios t 
4- Corrida continua de baixa 

intensidade, à volta do 
campo. 

5- Restante aquecimento: 
a. along. Perna atrás (grupos de 2) 
b. perna à frente dobrada, perna frente esticada 
c. rotação das pernas  p/ dentro e p/ fora 
d. afastar joelho p/ fora 
e. along. MI em grupos de 2 (costas c/ costas) 
f. grande afastamento das pernas lateralmente e 

rotação da anca c/ rotação dos braços 
g. costas c/ costas – along.  
h. apoios de 2x2 – balanços pernas lateralmente 

(ATL) 
i. apoios de 2x2 – levantar a perna c/ ajuda do 

colega 
j. balanços perna dentro p/ fora 
k. flex. No chão estilo ATL Barreiras 
l. flexão do tronco lateralmente 
m. along. MI grande afastamento(adutor e afastar 

joelhos c/ contacto dos pés 
n. joelho no chão e afastar as costas p/ trás 

alongando a cintura (mão esquerda tocar 
calcanhar direito e trocar) 

o. saída em corrida lenta até à GA.  
 

 
5´03´´ 
 
 
13´07´´ 

Neste exercício, jogam num quadrado 3x3 e 
de fora de cada vértice estão colocados 1 
apoio, somente 1-2 toques, quem não tem a 
bola cortar linhas de passe, sem “grandes” 
correrias.  
Objectivo: posse de bola, criação de linhas 
de passe. 
Realizar isto 6 vezes com tempo de 1´, 
trocando de grupo ao fim de cada T.E. 
 
 
- alongamentos MI, grande amplitude  
  

1ªx:1´+15´´P 
2ªx:1´02´´+15´´P 
3ªx:1´11´´+15´´P 
4ªx:1´17´´+15´´P 
5ªx:1´17´´+15´´ 
P 
6ªx:1´19´´ 
 
1´40´´ 

3- “Força Técnica” ???? T 4- exercitação técnico – táctica – grupo 2 t 
Divisão da equipa em 2 grupos: grupo 
1 (jogadores que jogaram mais 
tempo) ficam sob orientação do Prof.; 
o grupo 2 (restantes jogadores) ficam 
sob orientação do Treinador. 
 
Grupo 1: fazer Futvolei  
Grupo 2:  

- skip. Alto frente 
- skip. Retaguarda 
- vel. Vai e volta 
- skip. –no meio rotação da perna flectida p/ 

dentro (estilo rotação do joelho simulando 
remate com o joelho) 

- skip. –no meio rotação da perna flectida p/ 
fora (estilo rotação do joelho simulando 
remate com o joelho) 

- multi-saltos 
- along. MI 
- balanços do tronco 
- along. MI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4´31´´ 

 1- passe, deslocamentos. jogadores em 
quadrado executam passe (1 e 2 entre A e B) 
, o B desloca-se para receber do A mais à 
frente e após recepção da bola, transporta-a 
para o jogador C, deste lado recomeça o 
exercício outra vez.(Ao fim de algum tempo  
troca de lado de exercitação)  
 C B 
 4 
 
 
 3 2 1 
 
 
 A 
 
  

- along. MI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4´14´´ 
 
 
 
 
 
 
 
2´37´´ 
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 15 
F. C. Porto -  Equipa B 
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- vel. de reacção – corre e pára, corre e pára à 
voz do treinador 

- movimentos de rotação de pernas de 
Futebol- p/ dentro e p/ fora. 

- Rotações do tronco 
 

- balanços pernas  p/ frente e p/ trás  
- rotação da anca 

5- exercícios técnico – tácticos t 6- exercícios técnico – tácticos  t 
 Efectuar passes, corrida em 
velocidade e rematar à baliza- trocar 
de lado para rematar da esquerda e 
da direita.(troca de lado após 1´) 
 
 
 
 
 
  
          

 
   
 
 
 

3´30´´ 
 

Efectuar passes mais longos, deslocamentos 
para receber a bola e rematar à baliza.( 
trocam de lado os jogadores que rematam à 
baliza) 
  
 
 
 
 
 2  
          

 1 
   
- along. MI  
Entretanto jogadores do grupo 1, começam a 
fazer abdominais e dorsais e vão embora). 
 

 
6´28´´ 
 
 
 

7- exercícios táctico – técnico- 
6x6+GRs, em campo reduzido 

t 8-  t 

Realizar jogo com diversas limitações: 
1ªx: somente 2 toques; 
2ªx: cada equipa tem de efectuar 5 
passes antes de marcar golo, sem 
limite de toques e a outra equipa faz 
pressing; 
3ªx: 1 jogador dá 1 toque e o outro 
que recebe a bola fica livre de 
limitação de toques; 
4ªx: livre 
pausas só são de trocar de campo. 
 

- Along. Mi 
- abd e dor.: 30x cada exercício  

 
 
4´05´´ 
 
4´02´´ 
 
 
 
3´42´´ 
 
 
 
5´09´´ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 16 
F. C. Porto -  Equipa B 

Época : 2002/2003   Data: 2003–04-26            Duração treino:  min. 

 

 

 

1- Aquecimento Mio - Articular t 2 – «  Meiinhos » - 2 grupos de 8x2  t 
6- Corrida continua de baixa 

intensidade em várias direcções 
dentro do campo. 

7- Restante aquecimento: 
a. along. MI – grande amplitude (circulo central) 
b. rotação dos MS no mesmo local 
c. movimentos tronco 

 
3´23´´ 
 
 
 
 
 

2 grupos de 8x2: realizar “meiinhos”, 
somente a um toque por jogador e no caso 
de realizar 20 passes consecutivos os 
elementos do meio continuam mais uma vez. 
 

k. alongamentos MI (adutor) 

7´01´´ 
 
 
 
 
 
2´34´´ 
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d. movimentos de pernas Fut  
e. along. MI retaguarda 
f. along. perna à frente 
g. along. MI grupos de 2 (costas c/ costas) 
h. grupos de 2: em apoio levantar as pernas  
i. grupos de 2: em apoio balançar as pernas estilo ATL 
j. along. no chão 

 
 
 
7´29´´ 

l. balanços da perna  Fut.  
 

  

3- exercitação táctico - técnica  - 10x10 T 4- exercitação 6x6+GRs  t 
Divisão da equipa em 2 grupos que ficam 
agora sob orientação do Treinador. 
Realizar exercício em campo reduzido da 
seguinte maneira: 
- Preocupações : nada de grandes 
“correrias”, não fazerem grande pressão, 
só 2 toques e profundidade defensiva.  
- grande objectivo: correcção posicional 
em campo dos jogadores. 
 
 De branco, possíveis titulares e de azul 
os restantes jogadores. 
Os azuis têm que facilitar a 
movimentação da bola e entram na 
defesa branca em diagonais e em 
“tabelinhas” e o PL fica mais atrasado 
para as “tabelinhas” e facilitar entrada dos 
médios em diagonal. 
Em cada paragem troca de jogadores. 
 
- along. MI  
 

 
1ªx: 
2´58´´ 
2ªx: 
3´59´´ 
3ªx: 
1´33´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´27´´ 

Realizar jogo de 6x6+GRs com as mãos e 
marcação de golos com a cabeça e os GRs  
podem defender com as mãos. 
 
 

m. balanços de pernas. 
n. Along. MI 
 

Alguns jogadores (os do costume) vão 
realizar a marcação de livres e de grandes 
penalidades sob orientação do treinador. 

 
1ªx: 3´ 
2ªx:2´35´´ 
 
 
1´20´´ 

5- exercícios técnico – tácticos – 3 
equipas de 6  

t 6-  t 

 Realizar exercício estilo meínho nas 
laterais e os do meio é que estão no 
meio. 5 passes entre os mesmos 
elementos do grupo e depois passar p/ o 
outro campo e cada jogador pode dar 2 
toques. Da  equipa que está no meio 
somente saí um jogador para tirar a bola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminou o treino. 

15´26´´ 
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1- Aquecimento Mio - Articular t 2 – exercitação coordenação e velocidade  t 
Divisão do grupo em 2: grupo 1, os jogadores que 
jogaram ontem (10 jogadores) sob orientação do 
Prof. ; grupo 2, sob orientação do mister 
Bandeirinha (8 jogadores). 
 
Grupo 1: 

- corrida continua baixa intensidade  
- along. MI + Along. MS (rotação tronco e 

anca) 
- corrida continua baixa intensidade 
- aq. MS + balanços MI + Flex. MI gd amp. 
- corrida continua baixa intensidade 
- Along. chão + balanços de pernas ATL 

 
Grupo 2:  

- corrida continua baixa intensidade 
- aq: corrida lateral, troca passo, costas + 

aq. MI movimentos de pernas Fut + aq. 
MS+ along. MI+ rotação da anca + along. 
MI gd amp  

 
   
 

 
 
 
 
 
3´04´´ 
2´05´´ 
1´55´´ 
3´20´´ 
2´49´´ 
4´26´´ 
 
 
 
 
 
12´15´´ 

 Sob orientação do treinador o grupo 2 faz 
exercícios de coordenação e de velocidade: 

- skp alto frente 
- skp ret. 
- Saltos 
- Movimentos pernas Fut 
- Balanços laterais 
- skp alto frente 
- multisaltos em grande altura 
- along. Perna atrás 
- along. perna frente 
- along. perna lado (adutor) 
- corrida lateral  
- corrida velocidade simples frente 
- corrida velocidade costas 
- corrida velocidade costas+ mudanças de 

direcção (dir e esq) 
- along. MI 
- rotação MI Fut 
- 2 saltos em longa distancia (dir e esq)+ 

corrida em velocidade 
- o mesmo mas com saltos laterais 
- 2 elevações joelhos ao peito  no mesmo 

sitio+  corrida velocidade 
- o mesmo mas com saltos lateralmente (esq 

e dir) +  corrida velocidade 
- along MI 

 
 
 
 Exercitação 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8´39´´ 

3- “meínhos” – 3 grupos de 3 elementos 
fazem 6x3  

t 4- Exercício técnico táctico 6x1+GR t 

Realizar meínho de 6x3 elementos. 3 equipas de 
3 elementos com cores diferentes (azul, verde, 
amarelo), ficando alternadamente uma equipa no 
meio durante 2´, os jogadores do meio fazem 
pressão mas após roubar a bola continuam no 
meio até ao limite do tempo de exercitação. Após 
termino desse tempo, trocar de equipa para o 
meio. Somente 2 toques por jogador mo acto do 
passe. 
 
1ªx: 2´07´´ + along. 22´´ 
1ªx: 2´28´´ + along. 47´´ 
1ªx: 2´11´´ + Pausa água 1´28´´.  
 
Entretanto o grupo 1, faz:  

- corrida continua  - 2´54´´ + along. no chão 
- “Meínhos” de mãos dadas 16´46´´  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternadamente lado esquerda e direita. 

 
 
 
1´30´´  
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 17 
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5- Exercício técnico táctico 6x1+GR t 6- Exercício técnico táctico 6x1+GR t 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1´30´´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O 
tempo é 
do 
seguinte 
tb. 
 
 

7- Exercício técnico táctico  t 8- Exercício técnico táctico 6x1+GR t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alterna o remate da direita e da esquerda 
com entrada dos médios. 
 

 
4´40´´  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O médio que efectua o ultimo passe para 
a linha desloca-se para se necessário 
rematar após passe atrasado. 
 
- along.  

 
3´21´´  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´21´´ 

9- jogo 7x7 +GRs t 10-exercicios de velocidade (2 a 2) t 
1ªx- 2 toques – 5´05´´ , troca de campo; 
2ªx- livre – 5´53´´; + along prof. 1´10´´  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1- 5 repts 
 
 
 
2- 6 repts  
 
 
 
3- 4 repts 
        trote 
  

8´26´´  
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 + along.  

11- jogo 7x7+Grs t 12- Abdominais e dorsais  
3ªx- 2 toques – 5´16´´, troca de campo 
4ªx- livre – 5´40´´ (quem marca ganha) 
 

 30 abd e dorsais 
 
acabou às 12:24 

 

 

 

  

1- Aquecimento mio articular t 2- Futevolei t 
Ao longo da linha final: 
- Along. MI 
- Rot. Tornozelos 
- Rot joelhos 
- levanta e abaixa anca 
- MS – exercícios no mesmo sitio 
- corrida de curta distância  e baixa intensidade 
- MS e saltos com mudanças de direcção 
- corrida 
- Along MI, grande amplitude (adutor) 
 
Corrida continua de baixa intensidade – 2´13´´ 
Along MI – 1´46´´ 
Corrida continua – 2´41´´ 
Rot MI (estilo fut)  
Alog MI – 1´16´´ 
Corrida continua – 1´57´´ (> intensidade) 
Along 2x2- 1´33´´ 

6´20´´ Futevolei  - 9´ 
Along + Balanços MI (estilo Fut e Atl) – 
1´30´´ 

 

3-Exercicios técnico tácticos. t 4- o mesmo t 
Todos os jogadores nas suas posições 
especificas. Troca de lado do exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 após o passe o médio mais recuado pode rematar 
se fizer a pequena diagonal ou se o outro colega 
fizer a grande diagonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Along MI – 2´ 
 
 
 

5´21´´

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 18 
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5-exercicio técnico táctico 6x6+6 
apoios+joker atacante 

t 6-jogo 7x7+GRs, em campo  t 

 Jogadores de fora só podem dar 1 
toque, os jogadores de dentro só podem 
dar 2 toques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ªx- 1´36´´ 
2ªx- 1´31´´ 
3ªx- 1´36´´ 
4ªx- 1´40´´ 
5ªx- 1´42´´ 
6ªx- 1´36´´ 
 
+ along. MI , joelho no chão; sentado 
no chão-pernas afastadas; perna 
cruzada; posição de barreiras. – 2´50´´ 

 1ªx- livre – 4´11´´ 
2ªx- 4´10´´ 
3ªx- 4´02´´ (como houve empate 
demorou mais 1´47´´) 
 
 
1 Equipa faz dorsais e abdominais. 
 
Along. MI 1´56´´ 

 

 

 

 

 

  

1-Aquec. MI t 2-Meinhos 2x(8x2) t 
Corrida continua 
Along MI 
Corrida continua 
Corrida saltada 
Corrida costas 
Corrida dupla passada de costas 
Deslocamentos laterais 
Oscilar corrida 
Oscilar costas 
Along MI grande amplitude 
Rotação MI (estilo Fut) 
Along. MI: joelho chão 
 
 
 

7´08´´  8´32´´

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 19 
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3- Força Técnica ????  t 4- 10x10 (sem GRs) t 
Along MI (ao apito 2 rpts cada perna)  
-perna à frente 
-rotação perna p fora 
skip+velocidade 
skip+vel+lado esq. 
skip retaguarda+toca chão+lado dir 
skip lateral + costas 
salto (apito)+ costas 
along. 2 a 2 
afundos laterias e frontais 
 
 
 
 
 

5´28´´ 1ªx-  Jogo de 10x10 sem grs, onde o espaço 
livre atrás da linha só os centrais podem jogar e 
os avançados não podem entrar. 
Sem grandes correrias e só movimentação de 
pressão, sem contactos físicos, com entradas 
nas diagonais médios. 
A equipa com posse de bola deverá se abrir no 
campo. 
2ªx- o avançado (ponta de lança-PL) entra no 
espaço fazendo pressão sobre os defesas, recebe  
a bola e dá para os médios entrarem nas costas 
deste. 
Só fazer pressão e 2 toques na equipa. PL faz 
pressão sobre os 2 defesas. 
3ªx- circulação de bola, para entrada jogadores 
na diagonal e na corrida directa. PL não pode 
entrar espaço livre. 
Along. MI – 1´04´´ 

3´52´´
 
 
 
 
 
 
5´08´´
 
 
 
 
4´15´´

5-exercicio técnico táctico t 6- jogo 9x9+GRs t 
4 x cada grupo de 4.  ao fim das 4 repts 
troca para lado esq.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Along. Adutores – joelho no chão, 
perna afastada 
Along. bacia – bacia, joelhos chão, 
avança a bacia; 

10´43´´
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´48´´ 

2 Toques por jogador, realização nas 
laterais de 2x1 
 
along. MI – 1´07´´ 

5´18´´

7- o mesmo t 8- jogo livre t 
Os jogadores atacantes deverão passar 
a linha do meio campo para ser golo. 
Equipa defensiva se um jogador estiver 
atrás da linha central, o golo sofrido 
vale 2; se estiver 2 jogadores atrás da 
linha o golo vale 3. 
Sem bola: pressionar no meio campo 
defensivo (não recua para ½ campo 
defensivo) 
Quando a bola sai fora esta é lançada 
pelo GRs que tem posse de bola.  
 
Along. MI – cada jogador realiza-os 
individualmente. 1´48´´  
 

5´24´´ Ideia de a bola sair sempre do Grs qual é? 
Transição defesa ataque? 
Along. posição de barreiras, 
 Etc – 1´55´´ 
Abdominais: 15x 
-normal 
- cruzados 
- pernas levantadas 
- laterais –esq-dir 
Dorsais: 15x 
-pernas sem levantar braços 
-levanta tronco 
-cruzado perna braço 
-levanta braços e pernas 
- posição de descanso 
along. joelhos no chão, avança a bacia 
deitado no chão levanta o tronco, enrolar para 
finalizar.  

5´43´´ 

 

004/05   
 

LXI



                                                                                                                                                                                                              
Sérgio Lopes                                                                                                                                                                                Anexo 4 
 

 

 

 

1-Aquecimento  t 2-Meinhos 2(8x2) t 
 
Só cheguei por esta altura ao treino. 
 
 

+-20´  
Along. Chão (joelho) 

- adutor 
- balanços pernas (estilo Fut) 

 

6´43´´
1´45´´

3-jogo 10x10+GRs, ½ campo, 1 baliza t 4-exercicio técnico táctico t 
Jogo de 10x10, com grs (no circulo 
central), 1 baliza. 
Neste exercício o treinador teve 
preocupações de formar uma equipa 
adversária tendo com intenção o 
próximo jogo e a forma de jogar dessa 
equipa. Formou equipa para jogar 
contra um 4-4-2. 
Grs começa sempre o jogo. 
1ªx- Objectivo: posse de bola e 
ocupação das posições em campo. 
Treinador corrige posições e posse de 
bola. 
Forma equipa branca tendo em atenção 
a equipa titular. Equipa azul como a 
adversária. 
2ªx- Objectivo: azuis pressionam à 
frente e brancos com entradas em 
diagonais. 
Along. 2x2 (costasxcostas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8´06´´
 
 
 
 
 
 
8´56´´
 
 
1´24´´

Alternar e privilegiar passe atrasado. 2´02´´

5- t 6- t 
Após passe o médio compensa a subida 
do lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2´22´´ Alterna esquerda e direita. 
Especificidade – cada jogador na sua 
posição em que joga. 

2´53´´

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 20 
F. C. Porto -  Equipa B 

Época : 2002/2003   Data: 2003/05/02 Duração treino:______ min. 
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7- t 8- t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3´08´´  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1´03´´

9- jogo de 8x8    
Jogo de 8x8, uma equipa fica de for a. 
 
1ªx- livre- 4´25´´ 
2ªx-4´07´´ 
3ªx-4´04´´ 
 
along. MI- sentados chão -2´30´´ 

   

 

 

  

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 21 
F. C. Porto -  Equipa B 

Época : 2002/2003   Data:  2003/05/03 Duração treino:______ min. 

1-Aquecimento mio-articular t 2- Meinhos 2x(8x2) t 
MS 
Movimentos laterais 
Movimentos  de costas 
Troca passo 
Mobilização de Futebol 
Ship alto até meio do percurso e à 
retaguarda o resto do percurso. 
 
Corrida continua (baixa intensidade) à 
volta do campo. 2´44´´ 
Along. MI- 2´27´´ 

3´50´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Along. MI + balanços pernas laterais 
(estilo atl) – 3´15´´ 

7´15´´

3- velocidade t 4-exercicio de passe com as mãos-
10x10+Grs 

t 

Prof. Atribui numeros aos jogadores 
(1, 2 e 3). Aos jogadores realizam o 
exercício saindo aquando o seu numero 
é dito. 
 
Outro tipo de saídas: 

1´57´´ Os jogadores realizam jogo de passes 
de mãos e podem marcar golo de 
cabeça. 
Se a bola cair esta passa para a outra 
equipa. 
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- de costas para o sentido da corrida; 
- com um joelho no chão; 
- de frente – dá um passo à frente 
regressa à linha de partida e saí em 
velocidade. 
- 2 movimentos laterais com os apoios 
e saí. 
- frente e atrás e saí. 
 
 
Along. 2x2 (costasxcostas) 1´08´´  

1ªx- 3´08´´ 
along. 50´´ 
 
2ªx- 3´05´´ 
 
pausa água – 1´ 
 
Apartir daqui o treinador vai com 
alguns jogadores realizar a marcação de 
livres. 

5- exercicio de 3 equipas realizam o 
meinho. 

t 6- t 

 
2 toques por jogador. Equipa que vai 
para o meio fica com um ponto ??? se 
todos forem para o meio ficam todas a 
zero. 
 
Along. + balanços pernas estilo atl – 
1´32´´ 
 

10´03´´   

 

 

 

1- t 2-Meinhos 2x(12x2) t 
 
Cheguei tarde.  
 
 

  
Balanços MI + alonga no chão. – 1´ 

7´ 

3- exercitação técnica ?? t 4- exercicio técnico táctico t 
Grupos de 3  

1- 2 efectuam passe com as mãos para o 
colega devolver a bola com o pé (salta 
para fazer passe); 

2- corrida para a frente e para trás; 
3- desloca-se e salta para cabecear; 
4- 3 saltos em extensão e faz passe para 

a coxa; 
5- skip para os 2 lados e saltar para 

cabecear; 
Rotação: cada jogador realiza uma vez e troca. 
 
 
 
 
 
 
 Pausa com corrida + along. MI grande 
amplitude – 2´ 
 

Cada 
exercício 
cerca de 
20´´ 

Treinador faz passe e o jogador corre 
em velocidade e faz remate à baliza. 
Não troca  de lado. 
 

7´28´´

Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 22 
F. C. Porto -  Equipa B 

Época : 2002/2003   Data: 2003/05/06 Duração treino:______ min. 
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5- Jogo de 7x7 +Grs t 6- t 
1ªx-  2 toques por jogador, pressing ao 
jogador com bola, ocupação do espaço 
de jogo (treinador corrige as posições 
dos jogadores em campo). 
 
2ªx- 5 passes antes de marcar golo com 
2 toques. Após os 5 passes não limite 
de toques.  
 
3ªx- livre – 5´28´´ 
4ªx – livre – 5´24´´ 
 

6´05´´ 
 
 
 
 
5´05´´ 

Abdominais e dorsais.   

7- t 8- t 
Prof ficou a realizar velocidade com 3 
jogadores. 
O jogador realiza cada percurso da 
distância mais pequeno para a maior, 
somente 1 repts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Ficha de Observação da Unidade de Treino – n : 23 

F. C. Porto -  Equipa B 
Época : 2002/2003   Data: 2003/05/08  Duração treino:______ min. 

 

 

1- aquecimento mio-articular t 2- Meinho 2(6x2) t 
 
 
 

  
 
Along. MI  - 48´´ 

5´15´´

3-exercicio técnico  t 4- 4x4+1 joker atacante + apoios t 
Rapidez de passe e deslocamentos (ao 1º 
toque), realização nos 2 sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jogadores dentro do espaço realizam-no com 2 
toques; os jogadores de fora realizam somente 1 
toque. 
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1ªx- 2´+22´´along. 
2ªx- no outro sentido 2´+ 48´´  

1ªx: 1´54´´ +20´´ along. 
2ªx: 1´25´´´+ 25´´ along. 
3ªx- 1´19´´ + 29´´ along. 
4ªx- 1´13´´ + 25´´ along. 
5ªx- 1´30´´ + 37´´ along.  
6ªx- 1´24´´ 

5- t 6- t 
Realização de diversos passes e 
condução da bola desde o ultimo local 
até ao inicio do exercício. Rotação dos 
jogadores é feita conforme a sequência 
de passes. Realizam alternadamente do 
lado esquerdo e do lado direito em meio 
campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O mesmo mas o jogador do meio recebe 
a bola, roda e efectua um passe para o 
outro jogador. Este conduz a bola para a 
posição 1. 

 

7- Jogo 7x4+Grs , ½ campo - treinador t 8- t 
 
Quando a bola (deslocamento da defesa 
conforme o deslocamento da bola); entrada dos 
médios alas em diagonais; corrige as posições 
aquando da circulação da bola; PL entradas 
diagonais (PL quando está na zona central roda 
para o lado da bola)  
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Ficha de Observação dos Jogos 

Época: 2002/2003 

 
N. º jogo Tempo de Posse de Bola 

 1ª Parte 2ª Parte Total PB Total Jogo 

1     
2     
3     
4     
T     

 
 
 
 
 
 

 
 Jogo    /  Variáveis 1ª Parte 
 Zonas MOE MOC MOD AE AC AD 
1        
2        
3        
4        
T        

 
 

 Jogo    /  Variáveis 2ª Parte 
                      Zonas MOE MOC MOD AE AC AD 
1        
2        
3        
4        
T        

 

 

 Jogo   / Variáveis Totais remates por Zonas 

 Zonas MOE MOC MOD AE AC AD 

Totais 
Remates 
Por Jogo 

1         
2         
3         
4         
T         

 

 

 Jogo / Variável 1ª Parte 2ª Parte Totais 
Golos 

Marcados 

Resultado 

 final 
Média 

Desvio 

Padrão 

  ET EP ET EP ET+EP     

1           

2           

3           

4           

T           

2004/05   
 

LXVII



                                                                                                                                                                                                              
Sérgio Lopes                                                                                                                                                        Anexo 6  
 

 

 

CE              DE                     MDE                       MOE                              AE 

 

 

 

CC             DC                     MDC                        MOC                             AC 

 

 

 

 

CD             DD                       MDC                      MOD                           AD 

 

 

               SD                       SMD                       SMO                            SO 

 

                                             Sentido do ataque 

 Figura 1-   Campograma correspondente à divisão topográfica do terreno 
de jogo em 12 zonas a partir da justaposição de 4 sectores transversais e 3 
corredores longitudinais de acordo com Garganta (1997:203)  
 

Legenda: 
DD – defensiva direita 
DC – defensiva central 
DE – defensiva esquerda 
MDD -  média defensiva direita 
MDC -  média defensiva central 
MDE -  média defensiva esquerda 
MOD – média ofensiva direita 
MOC – média ofensiva central 
MOE - média ofensiva esquerda 
AE – avançada esquerda 
AC – avançada central  
AD – avençada direita 
CE – corredor esquerdo 
CC – corredor central  
CD – corredor direito   
SD – sector defensivo 
SMD – sector médio defensivo 
SMO – sector médio ofensivo 
SO – sector ofensivo 
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