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                                                    RESUMO 

 

 Este estudo tem como base, caracterizar a população desportiva do Concelho de  

Águeda na área do Andebol. 

 Em virtude do aumento de atletas e de clubes nos últimos anos assim como 

resultados desportivos dignificantes e por consequência a convocação de atletas e 

treinadores às Selecções Nacionais, considerei que seria importante conhecer e 

caracterizar a realidade desportiva neste Concelho, na modalidade de Andebol. 

 Para realizar este trabalho foram inquiridos 5 clubes, 229 atletas, 13 

treinadores , dos quais validamos 211 inquéritos de atletas e da totalidade dos clubes e 

dos respectivos treinadores. 

 Não foram validados os inquéritos aos atletas dos escalões de minis e bambis, 

pelo facto de ter verificado bastantes dificuldades no preenchimento destes. No 

entanto foram contabilizados o numero de  atletas nos seus clubes. 

 Pretendo deste modo, analisar a realidade do Andebol no Concelho de Águeda; 

verificar as dificuldades e as virtudes da trilogia Clube - Treinador - Atleta, para 

humildemente constatar factores que poderão contribuir para a evolução do Andebol 

neste Concelho. 

 PALAVRAS                                        

       ••• Concelho de Águeda        ••• Andebol        ••• Clubes, Treinadores, Atletas 
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              I.  INTRODUÇÃO 
 
 
 
            A pertinência de  um estudo como a caracterização da população 

Desportiva - Área do Andebol no Concelho de Águeda tem sido evidente, em virtude 

de um acentuado aumento de clubes e numero de atletas nos últimos anos. Se por um 

lado a colocação de Docentes com formação Académica na área do Andebol 

dinamizou interesse nos alunos dessas escolas, os clubes e suas direcções viram que as 

estruturas técnicas lhes garantiam uma formação integral com resultados práticos, ou 

seja, motivação, empenho e evolução dos Atletas na prática do Andebol, como refere 

Araújo (1994) que, “O sucesso de um treinador não se mede exclusivamente pelo 

número  de vitórias ou derrotas que experimenta, mas sobretudo pelos contributos que 

da sua acção resultam no desenvolvimento do sistema desportivo das  modalidades, 

dos  atletas, dos outros treinadores, dirigentes e de todos os cidadãos em geral”.  
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 Por outro lado, o incentivo do Prof. Dr. António Cunha, na realização deste 

trabalho como forma de se ter conhecimento da realidade do Andebol praticado no 

centro interior ou melhor, fora dos grandes centros (cidades). 

 Assim caracterizar a realidade Andebolista no Concelho de Águeda, sendo a 

modalidade colectiva nº 1 em termos femininos e a segunda em termos masculinos, 

torna-se pertinente e é um instrumento operacional que deve ser analisado para  definir 

e estruturar o desenvolvimento de todos os aspectos inerentes à modalidade. 

 Sendo um individuo do Andebol quer como ex-atleta quer como treinador 

realizei este trabalho com o intuito de dar uma mais valia à resolução de alguns 

problemas e dificuldades na estruturação do Andebol Concelhio.  

 A apresentação e organização divide-se em duas partes, sendo a primeira 

relativa à revisão bibliográfica e metodológica aplicada e a segunda à apresentação dos 

resultados assim como as conclusões e sua discussão. 
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              II.   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 
 Para Cunha (2007) “ o Andebol está entre as modalidades desportivas que desde 

a sua criação, em meados de 1915, tem vindo a evoluir de forma espectacular pelo que 

surgem todos os dias problemas sérios que obrigatoriamente é necessário debater…” 

 Segundo Cunha, Liberato e Ireneu (1995) “ As novas modalidades desportivas 

radicais ou ecológicas, vieram abalar toda a estrutura dos desportos tradicionais. Uma 

actividade física em que o prazer pela prática fica associado à aventura , ausência de 

treinador, horários ajustáveis, sem substituições, autonomia de decisão, sem árbitros, 

com muitos vencedores, levanta aos Jogos Desportivos Colectivos, como no caso do 

Andebol, questões de fundo, tanto estruturais como metodológicas.  

 No entanto e conforme Bento (1991) “ o volume  da oferta  de modalidades 

desportivas não garante por si só o nível de trabalho do clube; decisiva é sobretudo a 

capacitação técnica e centifica-pedagógica  dos seus quadros.  

 Reforçando por Nunes (1995)” a qualidade da prática desportiva, está em 

estreita dependência  da qualidade dos agentes desportivos intervenientes, quer seja 

dos próprios treinadores quer seja dos atletas, dirigentes ou árbitros”. 
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 Mais, segundo Pires (2005) “ o desporto formal, enquanto pratica 

exclusiva, tem sido, muitas vezes usado, principalmente por uma juventude sem 

quaisquer perspectivas de vida, para expressar a sua revolta contra uma sociedade 

falha de oportunidades em que é obrigada a viver”. 

 Araújo (1994), refere que “ é indiscutível a importância  dos clubes na 

realidade desportiva portuguesa, quer em termos de animação e generalização da 

pratica do desporto quer no apoio e enquadramento das actividades desportivas 

mais especializadas”. 

 Para Bilhim (2005), “Há objectivos organizacionais que não podem ser 

atingidos por uma pessoa isoladamente, mas podem sê-lo através de um grupo, 

que reúna diversos talentos e conhecimentos”, . Verifica-se assim também a 

importância dos directores num clube - referindo Bento (1991), “são 

organizadores de circunstancias favoráveis ao desenvolvimento da actividade 

desportiva, são pessoas com sensatez de entendimento e com sensibilidade 

prática que, com sobriedade e sem alarido e exibicionismo dirigem a realização 

de um trabalho sólido  de um maior ou menor numero de pessoas”. 
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          Até porque, como refere Pires (2005), “ nas ultimas décadas o desporto tem 

vindo a deixar de ser gerido por dirigentes diletantes que se envolviam no 

desporto por motivos exclusivos de satisfação pessoal, para passar a sê-lo por 

empreendedor numa lógica de desenvolvimento social”. 

 Uma das facetas importantes no processo de evolução é o treinador  e 

segundo Pires (2005), “um projecto não funciona se não tiver um responsável ao 

qual possam ser pedidas responsabilidades”. Ainda Sarmento (1992), acrescenta, 

“ como agente de ensino e como condutor de  comportamentos assume hoje uma 

responsabilidade inquestionável em termos educativos. Ele é o condutor de todo 

o processo desportivo e, por isso mesmo, deverá estar apetrechado com as 

respectivas competências psico-pedagógicas”. 

 Ainda de acordo com Pires, “Para o treinador enquanto gestor de recursos 

a dinâmica da competição desportiva não se cinge exclusivamente ao que se 

passa nas quatro linhas durante o tempo de jogo, mas tem a ver com um “antes, 

durante e depois”, de cada jogo”. 
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 A formação constante deste é importante como refere Lima (1991), “o que 

o treinador sabe das técnicas das tácticas, das regras, da história, dos exercícios,  

dos processos de preparação, dos métodos de treino, etc, não pode esgotar-se 

rapidamente, perante o desejo de saber mais e a aspiração de fazer melhor, que 

caracterizam os praticantes jovens. 

 Segundo Cunha (2007), “ a arte do treinador só é conseguida na sua 

plenitude através de dinâmicos modelos de análise mais ou menos explícitos que 

devem suster o carácter cientifico das decisões estratégicas com que se pretende 

conseguir, em termos relativos, o melhor resultado possível no final da campanha 

que é todo e qualquer campeonato. Repare-se que o campeonato é uma 

competição desportiva que visa apurar o melhor dos concorrentes, quer dizer o 

campeão …” ainda segundo Cunha “ nesta conformidade, sem negar a 

capacidade intuitiva necessária à arte do treinador, defendemos que o treinador 

tem de ter um pensamento estratégico estruturado em condições de poder ser 

partilhado e comungado pelos técnicos-adjuntos, pelos dirigentes e sobretudo 

pelos jogadores”.   
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 No entanto, Cunha, Liberato e Ireneu (1995), referem que a “Ausência de 

cursos para treinadores de formação constitui também um grande entrave no 

incremento de actuações adequadas aos escalões de formação. Nestes escalões, o 

treinador não é só um técnico que ensina e transmite os conhecimentos técnicos, 

ele deve manter com os atletas um envolvimento em aspectos mais amplos e que 

se relacionam directamente com a formação moral, social e desportiva”. “Antes 

de procurarmos o «Talento desportivo» temos que procurar o «Talento motor»”, 

aqui reside um outro aspecto de estudo, os atletas. 

 Para Araújo (1994), “ O jovem atleta identificado como talento desportivo 

apresenta  manifestas  facilidades  de  aprendizagem  enorme  preserverança e 

competitividade, total disponibilidade para se dedicar em tempo pleno à 

modalidade em causa e motivação suficiente para se envolver emocionalmente 

nos aspectos diversificados da preparação a que venha a ser sujeito”. 

 Cunha (2007), “ se do ponto de vista do atleta o processo de 
desenvolvimento desportivo do talento se sustenta fundamentalmente na sua 
vontade e motivação para o trabalho…” 
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   Araújo (1994) refere, “ o jovem atleta identificado como talento 

desportivo, apresenta manifestas facilidades de aprendizagem, enorme 

preserverança e competitividade, total disponibilidade para se dedicar em tempo 

pleno à modalidade em causa e motivação suficiente para se envolver 

emocionalmente nos aspectos diversificados da preparação a que venha a ser 

sujeito…”, mas Cunha alerta para, “… as condições necessárias a que deve 

obedecer a gestão de talentos a fim de se evitar o abandono precoce dos atletas.” 

 Ainda Cunha e para rematar, “De facto, são as aptidões inatas inerentes às 

capacidades motoras que permitem o desenvolvimento desportivo não depende 

somente da aptidão inata do atleta, mas também das oportunidades criadas para 

alcançar esse resultado. Desta forma é necessário saber discernir as aptidões 

apresentadas pelo jovem no momento da selecção de talentos bem como 

perspectivar as suas possibilidades competitivas potenciais, de maneira a 

implementar  um  sistema  de  treino  adequado   às exigências  da  modalidade, 

às expectativas do atleta e aos interesses da equipa e do clube dos quais faz 

parte”.                                                
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              III.   MATERIAL E MÉTODOS 

     

                Objectivos do trabalho 

 

⇒ Observar, constatar e analisar a realidade do Andebol no Concelho de Águeda 

                            

⇒ Verificar e apurar as dificuldades existentes nos Clubes, Treinadores e Atletas 

                        

⇒ Instigar e realçar as virtudes que Clubes, Treinadores, e Atletas possuem 

          

⇒ Eleger os factores que de alguma forma poderão contribuir para a melhoria e 

evolução da prática do Andebol no Concelho de Águeda. 
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     Amostra/população alvo 

 

 A população alvo deste trabalho é constituída pelos cinco (5) Clubes do 

Concelho de Águeda, pertencentes à Associação de Andebol de Aveiro, e por  

consequência inscritos na Federação de Andebol de Portugal, que são:  

1. Águeda Andebol Clube - A.A.C.– 70 Atletas 

2. Liga dos Amigos de Aguada de Cima -  L.A.A.C.– 75 Atletas 

3. Clube Desportivo da Pateira - C.D.P.- 62 Atletas 

4. União Desportiva de Travassô - U.D.T. - 20 Atletas 

5. Casa do Povo de Valongo do Vouga - C.P.V.V. - 138 Atletas 

 Foram entregues 5 inquéritos aos Clubes, 229 aos Atletas,(não estão 

contabilizados os inquéritos de Minis e Bambis, pois apercebi-me de uma grande 

dificuldade no seu preenchimento, por parte destes escalões, não validando os 

inquéritos, ou melhor não os entregando) e 13 aos Treinadores. 
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                          Formulação de hipótese 

 

  De acordo com os objectivos antes referidos, que identificam o meu 

objecto de estudo, formulo as seguintes hipóteses: 

HIPÓTESES 

 

 

 

 

      

       Instrumento utilizado 

 Na realização deste trabalho, utilizei como instrumento um inquérito , um 

para cada género de população alvo, ou seja , um género para Clube outro para 

Treinador e outro para Atletas, que se encontram em anexo. A sua finalidade 

constitui na essência a caracterização dos Treinadores e Atletas, assim como dos 

Clubes de Andebol no Concelho de Águeda. 

 Os inquéritos já tinham sido construídos e operacionalizados, fazendo 

pequenos ajustes ou alterações, logo foram eficazes para o que se pretendia.  

H0 Com base na análise da realidade constatada no Concelho de Águeda, 
NÃO se justifica o desenvolvimento e melhoria da modalidade de 

Andebol 

H1 Com base na análise da realidade constatada no Concelho de Águeda,     
justifica-se o desenvolvimento e melhoria da modalidade de Andebol 
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               Aplicação dos Inquéritos 

 

 No que respeita à forma como apliquei os inquéritos, optei por entrar em 

contacto primeiro com os Directores dos Clubes a informá-los das minhas 

intenções e quais os objectivos dos inquéritos e, a solicitar autorização para 

contactar os Técnicos e posteriormente os Atletas. Defini com os Técnicos 

entregar aos Atletas antes do início do treino, assim acompanhava-os no 

preenchimento e esclarecia-os se alguma duvida surgisse, por sua vez os 

treinadores iam preenchendo os seus. Aos Clubes, dirigi-me aos Presidentes da 

Direcção e eles responsabilizavam-se pelo seu preenchimento dos dados relativos 

a estes.  

 Reconheço e agradeço a excelente disponibilidade e a pronta colaboração 

com que todos se predispuseram-se a preencher os inquéritos. 

 Por ultimo realizei o tratamento estatístico dos dados obtidos, assim como 

a respectiva análise e comparação, para na parte final, apresentar os resultados e 

as correspondentes conclusões.    
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         IV  

CARACTERIZAÇÃO  DO  CONCELHO       
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     Localização 
 

       O Concelho de Águeda encontra-se administrativamente integrado no Distrito de 

Aveiro, Região da Beira Litoral.  

     Em termos geográficos, situa-se na bacia hidrográfica do Rio Vouga, estando delimi-

tado a Norte pelo referido Rio, a Sul pelo Rio Cértima, a Nascente pela Serra do Cara-

mulo e a Poente pelas terras baixas da Ria de Aveiro. 

     Este enquadramento territorial confere ao Concelho, a nível do Distrito, uma posi-

ção central no que é uma das zonas mais desenvolvidas do País, estabelecendo mesmo a 

transição entre o Litoral e o Interior.  

      Possui o Concelho vinte Freguesias (AGADÃO; AGUADA DE BAIXO; AGUADA 

DE CIMA; AGUEDA; BARRÔ; BELAZAIMA DO CHÃO; BORRALHA; CASTA-

NHEIRA DO VOUGA; ESPINHEL; FERMENTELOS; LAMAS DO VOUGA; 

MACIEIRA DE ALCÔBA; MACINHATA DO VOUGA; ÓIS DA RIBEIRA; PRÉSTI-

MO; RECARDÃES; SEGADÃES; TRAVASSÔ; TROFA; VALONGO DO VOUGA), 

distribuídas por uma área de 334,3 Km’s 2, área essa delimitada pelos Concelhos de 

Sever do Vouga e Oliveira de Frades a Norte, Oliveira do Bairro e Anadia a Sul, Tonde-

la e Mortágua a Nascente e a Poente Aveiro e Albergaria-a-Velha. 
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   Acessibilidades 
                     A "Litoral" a região é percorrida no sentido Norte/Sul pela auto-estrada 

Porto - Lisboa, sendo o Concelho “servido” através dos nós de ligação de Albergaria-

a-Velha, a Norte, e Oiã, a Sul, ligação essa que é efectuada respectivamente pela 

Auto-Estrada 25 (AE 25) e Estrada Nacional N.º 333. Ainda no mesmo sentido encon-

tra-se a via com maior fluxo de tráfego que existe no Concelho: a Estrada Nacional 

Nº1 / Itinerário Complementar Nº2.  

              Para o "Interior" realiza-se essencialmente a partir de três vias rodoviárias 

distintas: a Estrada Nacional N.º 230, que liga Aveiro ao Caramulo, a Estrada Nacio-

nal N.º 333, que liga Oiã ao nó de ligação à Auto-Estrada A25, em Talhadas, e a 

Estrada Nacional N.º 336 que liga a Estrada Nacional N.º 230 a Mortágua. 

            É ainda o Concelho atravessado a Norte pela Auto-Estrada 25 (AE 25), que 

liga Aveiro a Vilar Formoso, sendo no entanto o seu fluxo de acesso diluído quer no 

tráfego da Estrada Nacional N.º 1 / Itinerário Complementar N.º 2, quer no da Estra-

da Nacional N.º 333.  

                Ainda no espaço do Concelho, e numa extensão de 21,082 Km’s, cruza-se a 

linha de Caminho de Ferro do Vouga, uma via estreita que liga Aveiro à Sernada do 

Vouga, e que desempenha papel importante na deslocação diária da população de 

toda a região. 

      
 



Caracterização da População Desportiva do Concelho de Águeda na Área de Andebol                             

 22 

                                                  
 

                                                            FACULDADE DE DESPORTO 
                              UNIVERSIDADE DO PORTO 

 
                  

     História 
              Águeda, sede de concelho desde 1834 e cidade desde 1985, deve a sua fundação 

aos celtas, Túrdulos e Gregos remontando ao ano de 370 Ac.  

         A antiguidade da ocupação desta região é revelada por diversos monumentos 

megalíticos e pelo Cabeço do Vouga, importante estação arqueológica localizada junto 

do trajecto da via militar romana de Olissipo a Bracara.  

        No século XI, Águeda é um burgo próspero, com um comércio desenvolvido e o seu 

porto movimentado, abastecendo-se a si e às populações vizinhas de além Alcoba (hoje 

Caramulo). É referida, em documentos de 1050 e 1077, tanto pelo seu nome primitivo 

Casal Lousado (lat. Casal Lousato) como pelo seu nome próprio latinizado Anegia, 

Agatha e Ágada. 

          Águeda não teve foral na Idade Média, ao contrário de outras povoações vizi-

nhas, por ser terra reguenga e couto dos mosteiros de Lorvão e Vacariça.  

         Águeda era ponto de apoio dos caminhos de Santiago. Na sua albergaria ter-se-á 

recolhido em 1325 a Rainha Santa Isabel, quando se dirigia em peregrinação para San-

tiago de Compostela.  
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   História II 
         Em 1834, Águeda ascende à categoria de sede de concelho, por consequência da 

revolução liberal dando-se uma reforma administrativa devido à sua capital importân-

cia na estratégia político-militar da resistência, à 2ª invasão francesa, pois possuía um 

hospital militar que socorria os feridos provenientes das batalhas. Desde que foi eleva-

da à categoria de concelho, Águeda começou a ter uma vida política bastante movimen-

tada, mas foi sempre muito bem representada por nomes influentes da terra.  

      No dia 8 de Julho de 1985, a vila de Águeda é elevada à categoria de cidade. 

 Águeda actua como fronteira entre o mar e a serra devido à sua privilegiada situação 

geográfica, sendo servida por vias rodoviárias e ferroviárias de fácil acesso.  

       Hoje, Águeda é uma cidade em franco desenvolvimento económico e social, sendo 

uma das cidades mais industrializadas do pais.  
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      V.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

   

       Caracterização do Clube  

 

 O Concelho de Águeda possui cinco Clubes que praticam Andebol. 
 Em nenhum caso possuem Equipas de seniores , no entanto o Águeda 

Andebol Clube possui seis Atletas com idade de Sénior, em virtude deste Clube 

ter surgido após o encerramento da Associação Académica de Águeda, do qual a 

maioria dos Atletas transitaram para o novo Clube. 

 Temos assim o panorama andebolistico : 

1. Águeda  Andebol Clube (A.A.C.) com 70 Atletas   Masculinos 

2. Casa do Povo de Valongo do Vouga (C.P.V.V.) com 138 Atletas-47 Masc.        

e 91 Femininos 

3. Clube Desportivo da Pateira (C.D.P.) com62 Atletas - 33 Masc.e 29 Fem. 

4. Liga dos Amigos de Aguada de Cima (L.A.A.C.) com 75 Atletas- 

Femininos 

5. Associação Desportiva de Travassô (A.D.T.) com 20 Atletas Masculinos 
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 Os Clubes que praticam a Modalidade de Andebol no Concelho de 

Águeda, o numero de Atletas, e a percentagem que representam no universo 

Concelhio. 

 Gráfico nº1 

Valongo; 163; 36%

Pateira; 65; 14%

Águeda; 75; 17%Travassô; 20; 4%
L.A.A.C; 130; 29%
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 Os Clubes do Concelho totalizam 365 atletas ,sendo 170 do sexo 

masculino e 195 femininos. Destes, dividem-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 Da mesma forma podemos ver no quadro acima o numero de Treinadores e 

de Dirigentes que cada Clube possui. No entanto pudemos mais 

pormenorizadamente constatar os atletas nos diversos escalões separados em                  

                                 Femininos                                              Masculinos 

    Quadro nº2 

clube Masc. Femin. Total treinadores Dirigentes 

Águeda      

Valongo      

Pateira      

LAAC      

Travassô      

      

Clube Masc. Femin. Total 
Atletas 

Treinadores Dirigentes 

Águeda 70 — 70 3 6 
Valongo 47 91 138 3 8 

LAAC — 75 75 3 3 
Travassô 20 — 20 1 2 
Conselho 170 195 365 12 25 

Pateira 33 29 62 2 6 

Clube Bam-
bis/

Minis 

Infa
ntis 

Ini-
ciado

s 

Juve
nis 

Junio
res 

Águeda — — — — — 
Valongo 33 16 14 12 16 

LAAC 20 15 20 20 — 
Travassô — — — — — 
Total 66 35 46 32 16 

Pateira 13 4 12 — — 

Bam-
bis/

Minis 

Infan
tis 

Ini-
ciado

s 

Juve-
nis 

Juni
ores 

Senio
res 

16 — 16 18 14 6 
33 — — 14 — — 
15 15 3 — — — 
— — — — — — 
— — 20 — — — 
64 15 39 32 14 6 
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 Em relação aos anos  de existência de cada Clube, temos como mais 

antigo, a L.A.A.C com 7 anos ,depois o Valongo com 6 ,enquanto o Águeda , o 

Pateira, e o Travassô vão no seu segundo ano. 

 Em Títulos conquistados temos o Travassô com um em Infantis 

Masculinos(Distrital) a L.A.A.C. com um em  Juvenis Femininos(Distrital), 

enquanto que o Valonguense possui um Título Nacional Infantis Femininos e 

quatro Distritais um em cada escalão Feminino. Os restantes Clubes ainda não 

alcançaram qualquer Título. 

Gráfico nº2 
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  Os Clubes em análise diferem na questão dos recintos onde treinam           
ou jogam,pois enquanto o Águeda utiliza Pavilhão Escolar para treinar e outro 
diferente para jogar, o Pateira apesar de ser Camarário, treina e joga no mesmo 
recinto; por seu lado o Valongo, a Laac e o Travassô possuem Pavilhão próprio o 
que lhes permite  treinar e jogar sempre no seu recinto. 

Quadro nº3 
 
 
 
 

 
 Em relação à existência de Departamento Médico e se os Atletas são 
acompanhados nos jogos, verifica-se que os Clubes diferem, pois o Águeda e o 
Valongo NÃO possuem, o Travassô tem departamento, mas ninguém acompanha 
a Equipa, assim como no Pateira, enquanto na LAAC, para além de ter 
Departamento Médico, têm um fisioterapeuta que acompanha nos treinos e jogos. 
 

Quadro nº4 

  Para finalizar a Caracterização dos Clubes resta esclarecer quais são 
os seus objectivos. 
 Todos os Clubes têm no essencial como objectivo a formação de Atletas, o 
Desenvolvimento do Andebol e o aumento do numero de praticantes. 
  

CLUBE ÁGUEDA VALONGO PATEIRA LAAC TRAVASSÔ 

PAVILHÃO ESCOLAR PRÓPRIO CAMARÁRIO PRÓPRIO PRÓPRIO 

TREINO ESCOLAR 1 MESMO MESMO MESMO MESMO 

JOGOS ESCOLAR 2 MESMO MESMO MESMO MESMO 

CLUBE ÁGUEDA VALONGO PATEIRA LAAC TRAVASSÔ 

Departamento Médico NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Acompanhamento em 
jogos 

— — NÃO SIM NÃO 
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            Caracterização do Treinador 

 Existem 11 treinadores nos cinco Clubes do Concelho, sendo dez (10) do 

sexo Masculino e um do sexo Feminino. As idades variam entre os trinta anos e 

os cinquenta e três anos nos Homens e a única Treinadora tem dezoito anos. 

 Dos onze Treinadores, oito são Professores de Educação Física, um 

Funcionário Público, um Director Comercial, e uma Estudante. 

 Os anos de Treinador são em média de dezassete anos, exceptuando dois 

Treinadores com dois e três de experiência. Todos tem cursos de 2º e 3º Nível. 

 Quadro nº5 
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 Sexo/profissão/Nível Feder. Sexo/profissão/Nível Feder. Sexo/profissão/Nível Feder. 

Águeda M / Prof. Ed.Fis. / 3º M / Prof. Ed.Fis. / 3º M / Prof. Ed.Fis. / 2º 

Valongo M / Prof. Ed.Fis. / 3º M / Prof. Ed.Fis. / 3º M / Prof. Ed.Fis. / 3º 

Pateira M / Dir. Comerc /3º Fem. / Estudante /  2º  

Laac M / Prof. Ed.Fis. / 3º M / Func. Publ. / 2º  

Travassô M / Prof. Ed.Fis. / 3º   
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  Os Treinadores do Concelho de Águeda foram todos Atletas de Andebol, 

no entanto só um ( Treinadora do Pateira) continua como jogador. 

 Dos onze Treinadores três já fizeram ou ainda fazem parte dos Quadros 

Técnicos da Federação ou trabalharam com Selecções Nacionais. 

 Em relação ás razões que os motivam a serem Treinadores dos escalões de 

Formação ( no caso dos Treinadores em estudo, são todos, em virtude de nenhum 

dos Clubes possuir o escalão de Seniores), “ o gosto pela Modalidade” surge 

como o factor principal, seguindo-se na preferência por “estar vocacionado para o 

treino de escalões de formação”, depois por “para ganhar experiência” e por fim 

o “não ter conseguido contrato com Seniores”. 

Gráfico nº4 
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 Em relação à frequência destes em “cursos / clinic’s/acções de formação/

seminários” todos responderam positivamente, e a maioria (9) fá-lo duas vezes 

por ano, os restantes dois Treinadores uma vez anual. 

 Gráfico nº5 
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 Por outro lado, todos gostariam de aumentar os seus conhecimentos e a 

maioria elege os “Aspectos técnico-táticos” como factor mais pertinente para esse 

aumento, seguido de “Metodologia do Treino”, a “Periodização e planeamento do 

Treino” e da “ Psicologia do Treino”,para depois a “Medicina Desportiva” e por 

fim “ Regras de Andebol”. 

 
 
 

Gráfico nº6 
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                       Caracterização do Atleta 

 

 Como já foi referido anteriormente, no Concelho de Águeda, existem cerca 

de 365 atletas, sendo 170 masculinos e 195 femininos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº7 
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 Constatei que todos os atletas, masculinos e femininos, do Concelho são 

estudantes, excepto um que é trabalhador (pertencente ao Valongo). 

  No que diz respeito aos níveis de competição verifica-se que apenas 

5 atletas (do Valongo) participaram a nível internacional, perfazendo em conjunto  

25 Internacionalizações, tendo as restantes participado a nível Nacional - 37 e a 

nível Distrital - 16. 

 No que diz respeito ao Águeda, 30 atletas participaram nos Nacionais e 22 

a nível Distrital. 

 A Laac por sua vez, possui nas suas fileiras 19 Atletas que participaram nos 

Nacionais e 14 nos Distritais.  

 Por fim o Clube da Pateira, com 26 atletas e o Travassô com 17, 

participaram unicamente nos Distritais. 
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 Os Atletas deslocam-se para o treino de diversas formas, 71 fazem o 

percurso a pé, 72 de carro, 17 de bicicleta  e 27 de Autocarro do Clube. 

 

 

 

  

 Dos inquiridos, 27 iniciaram-se no escalão de Minis e Bambis, 98 Atletas 

no escalão de Infantis e 44 nos escalões de Iniciados, e 5 no escalão de Juvenis, 

assim sendo, a maioria iniciou no Andebol nos Infantis. 
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  Em relação ao tempo (anos) que praticam a modalidade de Andebol, 

varia de Clube para Clube conforme o gráfico abaixo, mas entre um ano no 

mínimo e oito no máximo. 

 

 

 Gráfico nº10 
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 Em relação à quantidade de treinos e à sua duração, não varia muito nos 

diversos Clubes, tendo os Atletas do Águeda, 3 treinos semanais com a duração 

de 01hr30m; o mesmo se passa com as Atletas da Laac, os Atletas do Travassô, os 

escalões de Infantis e Iniciados (masculinos e femininos), do Valongo. Enquanto 

as Atletas Juvenis e Juniores do Valongo treinam 4 vezes por semana (01hr30m), 

os atletas do Pateira somente treinam 2 vezes por semana durante 01hr30m.  

 
Gráfico nº11 
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 A posição dos Atletas, nos Clubes tem tendências a ser equilibrada, no 

entanto, verifica-se uma maior apetência para pontas esquerdas.  

  

 

 

 

 

 

 No que diz respeito ao interesse demonstrado pelos Atletas pelo Andebol, 

verifica-se  que o 8 tem um razoável interesse 51 demonstram grande interesse e 

134  muito grande interesse.  

 

      CLUBE  → 
POSIÇÃO ┐       

ÁGUEDA VALONGO PATEIRA LAAC TRAVASSÔ 

PONTA ESQ. 11 12 5 7 4 
LAT. ESQ. 7 8 3 6 2 

CENTRAL 8 8 4 5 3 

LAT. DIR. 6 7 3 3 1 

PONTA DIR. 4 8 2 2 2 

PIVOT 8 6 2 5 1 

G. REDES 4 6 4 4 1 

UNIVERSAL 4 8 2 1 3 

51; 26%

8; 4%
134; 70%

Razoavel

Grande interesse

Muito Grande
interesse
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 Em relação ao interesse dos Atletas em praticar outro desporto, 84 
gostariam de experimentar outros, quer colectivos quer individuais, com maior 
preferência pelo Futebol (49),Voleibol (13) e natação (8 ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

               ↑ 
     Gráfico nº13 
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 Numa escala até 5 em relação à importância de várias condicionantes os 

atletas responderam conforme quadro abaixo:    

Quadro nº6 

Aspectos relevantes para o Atleta Valor 5 Valor 4 Valor 3 

Frequência regular aos treino 112 57 34 

Progressos no rendimento desportivo 68 69 45 

Participação regular em competições 88 60 32 

Êxitos desportivos 74 65 38 

Satisfação pessoal 87 62 44 

Convívio após pratica desportiva 107 47 26 

Facilidade de acesso aos locais desporti-
vos 

81 68 34 

Praticar desporto com amigos 100 48 25 
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    VI.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A discussão será feita conforme e dentro da sequencia elaborada da 

apresentação dos resultados  dos inquéritos 

 - Caracterização dos Clubes 

 - Caracterização dos Treinadores 

 - Caracterização do jogador de Andebol 

 

                CARACTERIZAÇÃO DO CLUBE 

 - No Concelho de Águeda, existem cinco Clubes a praticar a modalidade 

de Andebol, todos Federados, que movimentam  365 Atletas em todos os escalões 

e nos dois sexos. 

 Os Clubes, são o Águeda Andebol clube, com 2 anos de existência, 70 

atletas só masculinos, com todos os escalões, no entanto não competem com 

equipas de Seniores.  

 O Casa do Povo de Valongo do Vouga, existe à 6 anos, com 138 Atletas, o 

mais numeroso, com 47 masculinos e 91 femininos. Tem todos os escalões 

femininos, (excepto Seniores) e Bambis /Minis e Juvenis masculinos. 



Caracterização da População Desportiva do Concelho de Águeda na Área de Andebol                             

 42 

                                                  
 

                                                         FACULDADE DE DESPORTO 
                             UNIVERSIDADE DO PORTO 

 
 
 
 
 O Clube desportivo da Pateira (o mais recente), fez dois anos, com 62 

Atletas, tendo 33 masculinos, entre Bambis / Minis, Infantis, e 3 Iniciados, 

enquanto 29 femininos nos escalões Bambis / Minis, Infantis e Iniciados. 

 A Liga dos Amigos da Aguada de Cima, (L.A.A.C.),  existe à 7 anos, tem 

75 Atletas só femininos em todos os escalões (excepto Seniores). 

 Existe também a Associação Desportiva de Travassô, com 2 anos (após 

diversos interregnos), com 20 Atletas masculinos que competem no escalão de 

Iniciados. 

 Destes o Valongo, a Laac e o Travassô tem pavilhão próprio, enquanto o 

Águeda (escolar), e o Pateira (Camarário), não, mais, o Águeda treina num 

pavilhão e joga noutro. 

 Dos Clubes o Valongo é o que possui mais títulos, 5, sendo um deles a 

nível Nacional, com Infantis femininos, tendo a Laac, um titulo Distrital em 

Juvenis femininos, e o Travassô com um titulo de Infantis masculinos (a actual 

equipa de Iniciados). 

 O Águeda e Valongo não possuem Departamento Médico, enquanto os 

outros possuem, e a Laac tem a mais valia de ser acompanhada nos treinos e 

jogos por uma fisioterapeuta.  

 Os objectivos são no computo geral, o de formar Atletas, o seu 
desenvolvimento e evolução, assim como o aumento do nº de Atletas. 
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     CARACTERIZAÇÃO DO TREINADOR 

 
 
 No Concelho de Águeda existem 11 treinadores, 10 masculinos e um 

feminino. Destes, 8 são Professores de Educação Física, 2 deles com Mestrado, 

um em Treino do Jovem Atleta, e outro de Alto Rendimento. Os restantes são 1 

director de vendas e uma estudante (a treinadora), ou seja, 72,7% são docentes de  

Educação Física.  Para além de todos terem sido Atletas, a experiência como 

treinadores já é grande, exceptuando 2 casos que tem 2 e 3 anos de experiência 

em relação à média de 15 anos dos restantes. Todos tem cursos, tendo a maioria, 

8 o nível 3. 

 Na questão que os motiva a serem Treinadores do escalão de formação, “o 

gosto pela modalidade” surge à frente de “estar vocacionado para o treino dos 

escalões jovens”, que foi o escolhido como preferencial para 3 treinadores. 

 As formações, a que todos vão, somente 2 optam por ir 1 vez por ano, 

enquanto os restantes 9, frequentam 2 vezes por ano as acções de formação / 

clinic,s / cursos. 

 Por fim, nas formações para aumento dos conhecimentos, os aspectos 

técnico-tácticos e a metodologia do treino, são os aspectos mais pertinentes que 

lhes permitem melhorar os seus conhecimentos.  
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                       CARACTERIZAÇÃO DO ATLETA 
 
 Os Atletas no Concelho de Águeda , são em maioria femininos (195), 
contrapondo com os masculinos (170), no universo dos 365 Atletas praticantes. 

 Quase todos os atletas são estudantes, exceptuando uma atleta que é 
trabalhadora  (embaladora manual), 5 Atletas são internacionais, 86 já 
participaram em Campeonatos Nacionais, e 95 em Distrital, tendo na maioria 
iniciado a prática do Andebol no escalão de  Infantis – 98. 

 Enquanto a maioria realiza 3 treinos semanais, com a duração de 90 
minutos cada treino, as Juvenis e Juniores de Valongo treinam 4 vezes por 
semana e o Pateira somente 2. 

 A maioria dos Atletas, 70%, mostraram “interesse muito grande” e 51% 
“grande”, pelo Andebol, mas 84 (43%), gostariam de praticar outras modalides. 

 Para terminar, os atletas inquiridos valorizam aspectos como a “frequência 
regular aos treinos”, “o convívio após a prática desportiva”, e a “ prática 
desportiva com os amigos”. 

 Depois de ter sido elaborada a discussão dos resultados e a sua 
apresentação, verifica-se que é justificado o fomento e desenvolvimento do 
Andebol no Concelho de Águeda, permitindo dar continuidade e apoiar um 
trabalho meritório e válido que tem vindo a ser realizado em todos os Clubes sem 
excepção. 

 Desta forma com base nas hipóteses formuladas, rejeita-se a hipótese nula 
(Ho), e aceita-se a hipótese alternativa (H1), ou seja, justifica-se o 
desenvolvimento e melhoria  da modalidade de Andebol. 
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                      VII.   CONCLUSÕES 

 
 Em virtude da análise efectuada aos resultados apresentados, conclui-se que: 

 - Os Clubes estão bem sustentados em termos técnicos, com treinadores com 

curso, e em quase todos os Clubes existe pelo menos um Professor de  Educação Física.  

 Todos os envolvidos desejam uma melhoria continuada e eficaz, com 

empenhamento e gosto pelo que estão a fazer. 

 A falta de pavilhão próprio no caso do Águeda Andebol Clube, é o maior 

“handicap”, pois na Sede de Concelho também não existe pavilhão Municipal, enquanto 

o Clube da Pateira, estando a dar os primeiros passos, vai criando bases e Atletas para 

uma progressão eficaz. 

 A Associação Desportiva de Travassô, carece de equipas de formação que 

sustentem a equipa de Iniciados, pois o protocolo com o Instituto Duarte Lemos, é 

proveitoso e eficaz, sendo neste momento desaproveitado pelo Clube de Travassô. 

 A aposta no feminino no Valongo e na Laac, tem trazido os seus “louros”, 

enquanto a equipa de Juvenis masculina de Valongo não tem sustentação com outras 

equipas de formação.  

 As condicionantes na ocupação dos pavilhões, mesmo os que tem próprio, são a 

maior dificuldade nas equipas de formação básica, até Iniciados, no entanto são a base de 

sustentação do futuro das equipas de Andebol  no Concelho de Águeda.  
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IX                                 

ANEXOS 
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                                             INQUÉRITO 

 
  

 
     Caracterização do Clube     Caracterização do Clube 

 
 
1) - Nome da colectividade: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
1.1) - Morada: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.2- Contacto (Tel. / E-mail): ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.3) O clube dedica-se exclusivamente ao Andebol? _________________________________ 
1.3.1) Se respondeu NÃO, o andebol é uma secção autónoma? ________________________ 
 
1.4) – Qual o ano da sua fundação? ______________________________________________ 
 
1.5) - Quantos títulos possuem a nível Distrital e Nacional  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) - Quantos dirigentes tem o Clube? _____________________________________________ 
2.1) - Quanto seccionistas possui a secção de andebol do clube? _______________________ 
2.2) - Quantos dirigentes/seccionistas frequentam os treinos e jogos? ___________________ 
 
3) - Quantos treinadores / monitores pertencem ao Clube? ___________________________ 
 
3.1) - Qual o Grau Académico e/ou nível da Federação que possuem? 

 

ESCALÃO Títulos Distritais Títulos Nacionais 
BAMBIS     

INFANTIS     
INICIADOS     

JUVENIS     
JUNIORES     
SÉNIORES     

TOTAL     

BAMBIS     
INFANTIS     

INICIADOS     
JUVENIS     

JUNIORES     
SÉNIORES     

Director Técn. Desportivo     

ESCALÃO GRAU ACADÉMICO/NIVEL FEDERAÇÃO GRAU ACADÉMICO/NIVEL FEDERAÇÃO 
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                                                     Caracterização do Clube                                                     Caracterização do Clube 
                           
                                       
       

     
            4) - Quantos praticantes e quais os escalões que existem no Clube? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) - O clube pratica Andebol em instalações desportivas (Pavilhão): 
     a)-Próprias___ b)-Camarárias___ c)-Escolares___ d)-Outro clube_____ 
 
5.1) - Realiza os jogos no mesmo espaço que treinam? _________________ 
 

6) - O clube possui departamento médico? __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7) - Quais as principais metas e objectivos a atingir pelo Clube? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Obrigado pela colaboração 

6.1) - As equipas são acompanhadas por:  a) Médico/ Enfermeiro/ Fisio-
terapeuta /Massagista  nos:     a) Jogos e b) Treinos                                 
(riscar o que NÃO interessa nas palavras sublinhadas) 

BAMBIS     
INFANTIS     

INICIADOS     
JUVENIS     

JUNIORES     
SÉNIORES     

TOTAL     

ESCALÃO MASCULINOS FEMININOS 

INSTALAÇÕES PRÓPRIAS CAMARÁRIAS ESCOLARES OUTRO CLUBE 

TREINOS         
JOGOS         
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                                            INQUÉRITO 

 
  

  Caracterização do Treinador     Caracterização do Treinador     
  

 
1) Dados pessoais 
1.1- Idade ____                                              
1.2- Sexo: Feminino ____ Masculino ____ 
1.3- Nacionalidade ___________________ 
1.4- Profissão ________________________ 
1.5- Habilitações Literárias ______________________________________ 
 
2) - É treinador em que Clube? ___________________________________ 
 
2.1) - É treinador do escalão de:  Bambis           Infantis          Iniciados            
 
Juvenis         Juniores            Seniores           Outro? Qual _______________ 
 
2.1.1- Masculinos          Femininos 
 
3) - Há quantos anos é treinador? ______ 
 
3.1) - Tem algum curso de treinador? Sim _____ Não______       
3.2) - Qual o Nível? ____________ 
3.2.1) - Em que instituição? _________________________________________ 
 
4) - Qual o campeonato mais alto em que participou, como treinador? 
 
       1ª Divisão          2ª Divisão         3ª Divisão            Distrital          Outro____ 
 
4.1) - Masculinos               Femininos 
 
5) - Alguma vez fez parte da equipa Técnica Nacional? Sim___ Não_________ 
 
5.1) - Em que escalão______________________________________________ 
5.1.1) - Masculino        Feminino 
 
 6) - É praticante da modalidade de Andebol? Sim_____ Não_____ 

 
6.1) - Ou foi praticante da modalidade de Andebol? Sim_____ Não___ 
6.1.1) - Como?  ●   Federado____ a) Amador___ b) Profissional_____ 
                          ●   Desporto Escolar_____ 
 
  



Caracterização da População Desportiva do Concelho de Águeda na Área de Andebol                             

 52 

                                                  
 

                                                             FACULDADE DE DESPORTO 
                               UNIVERSIDADE DO PORTO                              
   
                                            INQUÉRITO 

 
  

  
Caracterização do Treinador   Caracterização do Treinador     

 
 
7) - Se é treinador de escalões de formação, enumere as razões que o motivam a ser treinador desse 
escalão? (de 1 a 4 por ordem de preferência) 
7.1) - Gosto pela modalidade_______ 
7.2) - Para ganhar experiência e evoluir na carreira de treinador ________ 
7.3) - Por estar vocacionado para o treino dos escalões jovens _________ 
7.4) - Por não ter conseguido contrato no escalão sénior_______ 
 
8) -Costuma frequentar: Cursos/Clinic`s/Seminários/Acções de Formação?  
     Sim___ Não___ 
8.1) -Com que frequência?  
   Mensal____ Trimensal____ 2x Ano___ Anual ____ Quando aparecer___ 
 
8.2) - Considera suficientes os Cursos/ Clinic`s/ Seminários/Acções de Formação existentes para se 
participar? __________ 
     Porquê? ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9) - Gostaria de aumentar os seus conhecimentos sobre Andebol? _______              
 
9.1) De acordo com os aspectos indicados na tabela abaixo, indique em que medida são relevantes 
para aumento dos seus conhecimentos,  
    Classificando-os de 1 a 5- (Assinale com 0 o número correspondente) 

 
 
9.1.7) - Outro_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
                                                                        Obrigado pela colaboração 

9.1.1) - Regras de Andebol 1 2 3 4 5 

9.1.2) - Aspectos técnico-táticos 1 2 3 4 5 

9.1.3) - Psicologia do desporto 1 2 3 4 5 

9.1.4) - Metodologia do treino 1 2 3 4 5 

9.1.5) - Periodização e planeamento do treino 1 2 3 4 5 

9.1.6) - Medicina desportiva 1 2 3 4 5 
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Caracterização do Jogador de AndebolCaracterização do Jogador de Andebol  

  
 
 
1) -  Dados pessoais 
1.1- Idade ____                                              
1.2- Sexo: Feminino ____ Masculino ____ 
1.3- Nacionalidade ___________________ 
1.4- Profissão _______________Se indicou estudante, em que ano?___________________ 
1.5- Habilitações Literárias ___________________________________________________ 
 
2) - É jogador em que Clube? _________________________________________________ 
 
2.1) - É praticante de Andebol como amador ou profissional? ________________________ 
 
2.2) - Qual o nível mais alto de competição em que participou? ______________________ 
 
2.3) - O primeiro campeonato em que participou foi no escalão de? 
       (assinale com X a sua resposta) 

 
 
2.4) - Este ano encontra-se em que escalão?  
         (assinale com X a sua resposta) 

 
 
2.5) - Há quantos anos joga esta modalidade? _____________________________________ 
 
3) - Em que posição costuma jogar? ____________________________________________ 
 
3.1) - Em que posição mais gosta de jogar? ______________________________________ 
 
4) - Alguma vez foi chamado à Selecção Nacional? _______________________________ 
 
4.1) - Se respondeu sim, em que escalões e nº internacionalizações? __________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

BAMBIS INFANTIS INICIADOS JUVENIS JUNIORES SÉNIORES 

            

BAMBIS INFANTIS INICIADOS JUVENIS JUNIORES SÉNIORES 
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Caracterização do Jogador de AndebolCaracterização do Jogador de Andebol  
 
 
 
 
5) - Como se desloca para o treino e quanto tempo gasta na deslocação? ______________ 
________________________________________/Tempo_________________________ 
 
6) – Quantos treinos estão previstos e quantos realiza por semana? 
                   Previstos: ______________Realizados: _____________________________ 
 
6.1) - Qual a duração de cada treino no clube: __________________________________ 
 
7) - Qual o seu interesse por Andebol? 
     (assinale com X a sua resposta) 

 
 
7.1) – Gostaria de praticar outras modalidades? ________Quais? ____________________ 
________________________________________________________________________ 
 
8) De acordo com os aspectos indicados na tabela abaixo, indique em que medida são 
relevantes para si, classificando-os de 1 a 5 
(Assinale com ○ o número correspondente) 

 
 
 
 
 
                                                                        Obrigado pela colaboração 

 

MUITO PEQUENO PEQUENO RAZOÁVEL GRANDE MUITO GRANDE 

          

8.1) Frequência regular aos treinos 1 2 3 4 5 

8.2) Progressos no rendimento pessoal 1 2 3 4 5 

8.3) Participação regular em competições 1 2 3 4 5 

8.4) Êxitos desportivos 1 2 3 4 5 

8.5) Satisfação pessoal 1 2 3 4 5 

8.6) Convívio após a prática desportiva 1 2 3 4 5 

8.7) Facilidade de acesso aos locais desportivos 1 2 3 4 5 

8.8) Praticar desporto com amigos 1 2 3 4 5 




