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Resumo 
 

O presente relatório, insere-se no plano de estudos do Curso de Mestrado em 

Ciências do Desporto com Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O meu estágio realizou-se na 

equipa da Associação Desportiva de Fafe, no escalão sénior, que disputa o 

Campeonato Nacional de Séniores, onde desempenhei funções como 

treinador-adjunto. 

Os treinos tiveram início dia 15 de julho de 2014 e terminaram a 28 de maio de 

2015, com um total de 227 treinos. 

Trata-se de uma equipa que disputa um campeonato a nível nacional e 

também entra na Taça de Portugal, onde tem sempre como principal objetivo 

conseguir ser primeiro na primeira fase do campeonato e na Taça de Portugal 

tenta sempre chegar o mais longe possível. Este foi mais um ano onde 

conseguiu atingir o primeiro objetivo e na Taça de Portugal conseguiu chegar à 

4ªeliminatória. 

Este relatório vai ajudar também a perceber como se desenvolve todo o 

processo da equipa, desde o seu modelo de jogo aos esquemas táticos. 

 

 

Palavra-chave: Estágio; Treinos; Equipa; Objetivos; Modelo de jogo; 

Esquemas táticos. 
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Abstract 
 

This report is part of the Master's Course syllabus in Sports Science with 

specialization in Sports Day Collective of the University of Tras-os-Montes and 

Alto Douro. My internship took place in Team Sports Association of Fafe at 

senior level, playing in the National Championships seniors, which played roles 

as assistant coach. 

The training began on July 15, 2014 and ended on May 28, 2015, a total of 227 

training. 

This is a team that plays a championship at national level and also enters the 

Cup of Portugal, which always aims to achieve first be in the first phase of the 

championship and the Cup of Portugal always tries to get as far as possible. 

This was another year in which achieved the first objective and the Cup of 

Portugal made it to 4ªround. 

This report will also help you understand how it develops throughout the team 

process, from your playing style to the tactical schemes. 

 

  

 

Keyword: Internship; training ; Team; Goals; Match model ; Tactical schemes. 
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1. Introdução 

O presente relatório final de Mestrado em Ciências do Desporto com 

Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, representa o longo percurso 

na qual começou em 2013, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). 

Realizar o estágio numa instituição como a da Associação Desportiva de Fafe, 

não só sendo o clube mais representativo da minha terra mas por toda a 

história que apresenta o seu currículo, sendo uma equipa sempre muito 

respeitada por todas as outras instituições mas também de renome nacional, o 

que me veio permitir um adquirir um conhecimento mais alargado num contexto 

onde trabalham os jogadores e equipa técnica, juntamento com o Diretor 

Desportivo Jorge Duarte. Possibilitou-me um conjunto de partilhas de 

experiências que só me vieram enriquecer a nível quantitativo e qualitativo para 

situações futuras na qual me possam surgir. 

A troca de ideias que fui trocando com o meu orientador, foram muito 

importantes para toda a orientação e realização deste relatório de estágio, de 

forma que todo o relatório cumprisse com todas as normas para a elaboração 

de todo o relatório de estágio. 

Todas as capacidades adquiridas ao longo deste meu percurso, visam na 

contribuição para a formação do treinador, onde exigem que o treinador tenha 

um vasto leque de conhecimentos, em que toda esta formação do treinador 

deva ser a longo prazo, de forma a estar sempre atualizado e aberto a novas 

ideias, novos conhecimentos, novas metodologias de treino. 

Deste modo, este estágio tem como objetivo principal a aquisição de 

competências básicas para o exercício da função de treinador desportivo em 

contexto de treino e da competição. Relativamente a este objetivo, de uma 

forma mais aprofundada, incidir mais no conhecimento do quadro desportivo 

específico de futebol; aplicar e desenvolver os conhecimentos teóricos 

adquiridos no âmbito do treino desportivo do futebol; desenvolver competências 

para intervir no quadro do treino desportivo e da competição no futebol, mais 
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precisamente no que respeita a organização, condução e controlo do treino; 

desenvolver competências e conhecimentos no âmbito da melhoria das 

qualidades desportivas dos jogadores de acordo com um processo de 

preparação desportiva de longo prazo.  

Representa também, uma reflexão crítica de todo o caminho percorrido ao 

longo do estágio, representando assim, uma mais valia em termos de futuro, 

pois sistematiza todo o processo desenvolvido ao longo da época, onde adquiri 

novas competências e desenvolvi outras capacidades.  

Ao longo do relatório de estágio, os temas estão todos divididos por capítulos: 

 Capítulo 1: Introdução; 

 Capítulo 2: Análise e contexto de intervenção – Analisa todos os 

elementos da equipa da ADF, dividido por sub-capítulos; 

 Capítulo 3: Definição de objetivos – Este capítulo passa por explicar 

quais os objetivos atingir ao longo de toda a época desportiva; 

 Capítulo 4: Organização do processo de treino – este capítulo também 

dividido por sub-capítulos, onde nos explica o modelo de treino e o 

modelo de jogo e os seus métodos de treino; 

 Capítulo 5: Controlo e avaliação do processo – Referência aos dados de 

treino e dados de jogos; 

 Capítulo 6: Conclusões finais – Uma breve reflexão final de todo o meu 

trajeto até ao momento; 

 Capítulo 7: Referências bibliográficas – toda a informação onde foi 

retirada alguma informação de forma a enriquecer o presente relatório; 

 Capítulo 8: Anexos – Todos os documentos foram anexados a este 

capítulo de forma a criar melhor organização em toda a informação 

estabelecida.  
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2. Análise do contexto de intervenção 

A Associação Desportiva de Fafe, foi a equipa que me acolheu, possibilitando 

assim a realização do meu estágio. Esta equipa situa-se numa pequena cidade 

do norte de Portugal, na cidade de Fafe, que pertence ao distrito de Braga. 

 

2.1  Cidade de Fafe 

Conhecida pela cidade da Justiça de Fafe mas também pela Sala de visitas do 

Minh, é um município com 219,08 km² de área e 50,663 habitantes. O concelho 

é subdividido por 25 freguesias e limitado a norte pelos município de Póvoa de 

Lanhoso e Vieira do Minho, a leste por Cabeceiras de Basto e Celorico de 

Basto e a sul por Felgueiras e a oeste por Guimarães. 

 

2.2  Associação Desportiva de Fafe 

A Associação Desportiva de Fafe foi fundada em 28 de Junho de 1958 após a 

fusão de dois clubes da Cidade: o Sporting Clube de Fafe e o Futebol Clube de 

Fafe. A Associação Desportiva Fafe está filiada em futebol, na Associação de 

Futebol de Braga e na Federação Portuguesa de Futebol na Natação, na 

Associação de Natação do Norte e na Federação Portuguesa de Natação.  

Em futebol sénior, a ADF tem-se destacado, essencialmente, a nível nacional 

onde tem participado consecutivamente nos Campeonatos Nacionais da 

modalidade, tendo-se sagrado Campeã Nacional da 3.ª Divisão, disputando, 

inclusive, duas meias-finais da Taça de Portugal.  

Nos escalões de Formação e no futebol juvenil, a ADF conquistou vários 

Campeonatos Distritais tendo sido Campeã em Juniores, Juvenis e Iniciados e 

tem competido também nos Campeonatos Nacionais.  



4 

 

Inscrevem-se, anualmente, na ADF algumas centenas de crianças e de jovens 

para a prática do futebol, o que torna esta coletividade a mais representativa da 

cidade e do Município de Fafe.  

Através da prática desportiva, a ADF tem prestado relevantes serviços aos 

seus atletas e familiares na vertente social, educativa e recreativa. Por tais 

factos, foi-lhe reconhecido o Estatuto de Instituição de Utilidade Pública, em 

1989, foi distinguida, por iniciativa da Câmara Municipal de Fafe, com a 

Medalha de Prata de Mérito Concelhio em 1983, e recebeu ao longo dos 

últimos anos, entre outros, vários Troféus de Disciplina e o Galardão "Mérito 

Desportivo", em 2006. Mais recentemente, no ano das suas Bodas de Ouro, 

em 2008, a ADF foi contemplada com a Medalha de Ouro de Mérito Concelhio, 

atribuída pela Câmara Municipal de Fafe. 

Todo este desempenho pela parte da ADF, tem sido abrilhantado com alguns 

apoios pela parte da Câmara Municipal de Fafe, onde ao longo dos últimos 

anos sofreu a sua maior revolução a nível de instalações e condições de 

trabalho. Ainda esta época, poderam-se ver alguns melhoramentos no que diz 

respeito à receção não só pela parte dos sócios, mas de uma forma global, 

para todos os adeptos que se deslocam ao Municipal de Desportos. A nível 

interno, houve um restauro por todos os balneários que se encontram 

espalhados pelo estádio. Mas a grande revolução dentro do clube, foi quando 

recebeu o piso sintético que veio substituir o piso de relva natural, onde foi 

colocado no campo nº2 da ADF. Este melhoramento veio permitir que o clube 

pudesse reorganizar todos os seus treinos, não só no escalão sénior, mas 

também nos escalões de formação.  

O clube estava já alguns anos sem Presidente, onde era gerida por uma 

Comissão, liderada por Jorge Fernandes. Pouco antes do campeonato se 

finalizar, acabou por haver eleições dentro do clube, em que apareceu apenas 

uma lista. Esta lista liderada por Jorge Fernandes, acabou por colmatar esta 

ausência de anos sem Presidente no clube da ADF. 
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2.3  Caracterização do clube 

O meu estágio ao longo da época desportiva de 2014/2015, realizou-se no 

escalão sénior da ADF, que milita o CNS da série A, onde existem mais sete 

séries em que cada uma delas é composta por dez equipas, fazendo um total 

de oito séries. Nesta série A, a ADF tinha como oponentes a equipa do Sport 

Clube de Mirandela, Vilaverdense Futebol Clube, Juventude de Pedras 

Salgadas, Grupo Desportivo de Bragança, Clube Desportivo de Cerveira, Sport 

Clube Vianense, Santa Maria Futebol Clube, Associação Desportiva “Os 

Limianos” e Vieira Sport Clube.  

A ADF para além de disputar o CNS, também participou na Taça de Portugal, 

conhecida como a prova Rainha. 

 

 

2.4  Caracterização do plantel 

O plantel da ADF, é constituída pelo um conjunto de jogadores, equipa técnica, 

Diretor e Diretor Desportivo, enfermeiro e fisioterapeuta, juntamente com o 

técnico de equipamentos que trabalha só com a equipa sénior. O plantel é 

composto por jogadores de nacionalidade portuguesa, à exeção de apenas um 

jogador. Nos últimos anos, tem havido mais recrutamento de jogadores através 

da própria formação, onde neste momento três jogadores do plantel sénior, 

fizeram a sua formação na ADF, sendo promovido na idade sénior para o 

plantel principal. Tem sido uma filosofia para o clube, colocar todos os anos 

jogadores vindo da formação para o plantel sénior e uma realidade nas últimas 

épocas desportivas, pelo facto do clube não ter capacidade financeira para ir 

buscar os melhores jogadores, mas também numa forma de apostar no futuro, 

onde poderão também surgir propostas por estes novos jogadores, onde já 

houveram algumas transferências de jogadores provenientes da formação para 

outros clubes com maior dimensão. A equipa nesta época desportiva, contou 
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apenas com nove jogadores da época transacta, vindo doze jogadores de 

outras equipas. 

  

Tabela 1 – Caracterização da equipa sénior da ADF. 

Número de jogadores utilizados ao longo da época desportiva 

(24) 

GR (2) Defesas (8) Médios (6) Avançados (8) 

Média de idades 

(25) 

Nacionalidades 

Portuguesa (23); Brasileira (1) 

 

Proveniência dos 

jogadores 

Escalões jovens 

(formação ADF) 

3 

Outros clubes 12 

ADF 9 

 

 

2.5  Caracterização da equipa técnica 

 A equipa técnica está composta por três elementos, um Treinador Principal e 

três Treinadores Adjuntos (sendo eu um deles). Agostinho Bento é o Treinador 

Principal desta equipa onde já vai na sua 6º época consecutiva, acompanhado 

pelo Treinador Adjunto Ricardo Frederico, onde tem sido o responsável pela 

parte física dos atletas enquanto o outro Treinador Adjunto Primo, tem incidido 

mais no trabalho de guarda redes. Todos eles titulares de formação de 

treinadores, em que Agostinho Bento e Ricardo Frederico contam já com a 

UEFA A. Primo, conhecido por todos pelos vários anos de prática como jogador 

profissional, onde representou equipas como, Associação Desportiva de Fafe, 

Vitória de Guimarães, Moreirense, Paços de Ferreira e o Beira Mar. 
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Tabela 2 – Equipa Técnica 

 

 

 

2.6  Caracterização dos jogadores 

 A equipa é composta por 24 jogadores, com uma média de 25 anos, 1.78m e 

73 kg. Equipa formada por portugueses, com exceção de apenas um jogador 

brasileiro no plantel. Alguma parte do plantel, tem vindo jogar juntos nas 

últimas épocas desportivas na ADF, o que dá uma vantagem para a equipa 

visto os jogadores estarem mais familiarizados entre si, o que poderá 

influenciar em pequenos pormenores dentro de campo, onde podem até decidir 

um jogo. Tratam-se de jogadores que tem qualidade para poderem representar 

a equipa da ADF, onde muitos já passaram por clubes tanto a nível nacional 

como internacional, que disputaram campeonatos profissionais, que vem a 

comprovar a experiência que alguns jogadores já têm no seu currículo 

desportivo. 

 

 

Tabela 3 – Constituição do plantel. 

GR Marçal 21 183 cm 85 kg 

GR Lopes 21 188 cm 80 kg 

Função Nome Idade Altura Anos de experiência  

Treinador Agostinho Bento 45 1.78 6 

Treinador-Adjunto Ricardo Frederico 36 1.80 6 

Treinador-Adjunto Primo 38 1.75 1 
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DD Vasco Cruz 20 170 cm 65 kg 

DD/DC Nuno Guimarães 31 180 cm 70 kg 

DC Xavi 32 183 cm 72 kg 

DC Ricardo Fernandes 37 186 cm 82 kg 

DC Digas 23 186 cm 79 kg 

DE Herculano 21 168 cm 66 kg 

DE Carneiro 28 173 cm 68 kg 

DE Rui Filipe 20 167 cm 65 kg 

MD Ricardo André 32 176 cm 76 kg 

MD Hugo 20 180 cm 70 kg 

MC João Nogueira 29 172 cm 65 kg 

MC Silvestre 31 175 cm 72 kg 

MC Fred 20 173 cm 73 kg 

MC Miguel Diz 22 188 cm 85 kg 

ME/DE Ferrinho 29 176 cm 72 kg 

ME Nuninho 24 167 cm 63 kg 

MD/ME Zé Brochado 23 174 cm 65 kg 

MD/DD Cláudio Silva 20 175 cm 75 kg 

ME José Williams 31 172 cm 70 kg 

PL Totas 20 185 cm 80 kg 

PL Sócrates 31 184 cm 80 kg 

PL Vasco Costa 23 183 cm 74 kg 
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2.7  Caracterização das condições de 

trabalho 

A ADF ao longo das últimas décadas, tem sido uma equipa que tem participado 

no campeonato a nível nacional e entrado também nas eliminatórias da Taça 

de Portugal, o que obrigou a equipa a manter as condições de treino a um nível 

acima da média em relação a muitos clubes que também disputam o CNS. A 

equipa conta também com um grande número de atletas onde fazem a sua 

formação no clube, o que faz com que as condições tenham sempre as 

mínimas condições para assim acolher tantos jogadores. 

 

2.7.1 Recursos humanos 

A equipa da ADF tem ao seu dispor um lote de recursos humanos, que 

trabalham diariamente com a equipa, são eles: um enfermeiro e um 

fisioterapeuta. O enfermeiro, por norma é o profissional que se encontra 

sempre presente em todos os treinos onde presta assistência aos jogadores 

antes, durante e após o treino caso necessitem de ajuda. O fisioterapeuta, por 

norma encontra-se no fim de todos os treinos na sala de recuperação, onde 

ajuda todos os jogadores na recuperação das lesões desportivas. É ele que 

normalmente nos jogos vai para o banco de suplentes. Existe ainda um Diretor 

e um Diretor Desportivo que trabalham em conjunto, sendo que, Jorge Duarte 

Diretor Desportivo, tem a maior responsabilidade no que trata em contratações 

de jogadores e organização de todos os documentos para jogos. Para além 

destes dois elementos, ainda existe mais um elemento que trabalha neste 

escalão sénior, chamado Sr. Cardoso, o técnico de equipamentos. O Sr. 

Cardoso já conta com 25 anos ao serviço na ADF, onde é o único responsável 

pela organização e preparação de todo o equipamento para todos os treinos e 

para todos os jogos. 
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2.7.2 Recursos materiais 

Ao dispor da ADF, tem disponíveis quatro campos de futebol. Três desses 

campos para futebol de onze (um campo relva natural; um campo relva 

sintética e um campo terra batida). Disponibiliza ainda mais um campo de terra 

batida, este com medidas mais reduzidas, para a prática de futebol de sete. 

Disponibiliza oito balneários no total, sendo um deles apenas para a equipa 

sénior do clube, onde este tem algumas divisões com chuveiros e banheira, 

sala de massagens, sauna e um sala para guardar todo o material de cada 

jogador. 

Conta também com 30 bolas, com um número considerado em coletes e 

material de auxílio ao treino (cones, barreiras, estacas, etc). 

Para as deslocações, a equipa conta com três carrinhas, um mini autocarro e 

um autocarro, este normalmente utilizado pelo plantel sénior em todas as 

deslocações.  

  

 

3. Definição de objetivos 

Em todas as equipas sejam elas amadoras ou profissionais, existem objetivos 

internos do clube com o intuito de os atingir ao longo da época desportiva. De 

uma forma generalizada, as equipas tentam sempre obter resultados melhores 

estabelecidos na época desportiva anterior. 

 Objetivos classificativos: 

Relativamente à ADF para esta época de 2014-2015, estabeleceu o objetivo de 

ficar em 1º lugar nesta 1ª fase do CNS, o que iria garantir a passagem da 

equipa para a fase de subida. Todas as épocas, a equipa da ADF se 

compromete cumprir este objetivo. 
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Para a fase de subida ficou decidido que iriam lutar pela melhor classificação, 

onde esteve perto de garantir o 2º lugar, que dava acesso ao play-off de 

subida, tendo apenas conseguido o 3º lugar. 

Para a Taça de Portugal, todos os anos é pedido à equipa para tentar chegar o 

mais longe possível, sendo que esta época ficou-se pela 4ª eliminatória. 

 Objetivos colectivos 

Independentemente do adversário, a equipa terá de ter a capacidade de jogar 

sempre de igual forma, com as ideias já definidas desde início de época pela 

equipa técnica da ADF.  

Todos os jogos são de tal importância, onde só a vitória interessa à equipa. 

Ao longo do jogo, a equipa deve ser capaz de assumir o jogo conseguindo 

assim manter a bola na sua posse na maior parte do tempo de jogo, criando o 

máximo de vezes possíveis situações de finalização de forma a procurar o 

golo, marcando sempre o máximo de golos possíveis. 

 Objetivos individuais 

A cada treino que passa, a cada jogo que passa, queremos ter uma evolução 

em cada jogador, de forma a trazer um maior contributo para a equipa nos 

jogos, podendo através de um lance individual definir um jogo. 

Com esta evolução, os jogadores poderão dar um salto para outros 

campeonatos, outras equipas onde qualquer jogador gostaria de jogar. Fica 

sempre em aberto a venda de jogadores para outras equipas, mesmo sabendo 

que é muito difícil. Este ano, a equipa a ADF teve o exemplo de dois jogadores 

que deram um grande salto. Carneiro, assinou pela equipa do Varzim enquanto 

Vasco Costa assinou pelo Vitória de Setúbal da 1ª liga onde veio trazer algum 

dinheiro para os cofres da ADF. 
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4. Organização do processo de treino 

A ADF, é uma equipa que treina todos os dias, exepto no dia a seguir ao jogo, 

alternando o horário dos treinos ao longo da semana, que visa na melhoria 

individual e colectiva da equipa de forma a poder obter excelentes resultados. 

Sabemos também que a nível fisiológico, seria melhor realizar o primeiro treino 

no dia seguinte após o jogo de forma a realizar uma recuperação ativa, mas 

para a equipa técnica da ADF, o primeiro treino realiza-se após um dia de 

folga, onde a preocupação aqui pela equipa técnica é a questão psicológica 

dos jogadores, de forma que os jogadores possam passar um bom dia de 

descanso em família.  

 

Tabela 4 – Organização do processo de treino. 

Horário Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

 

10.00/12.00 

 

Folga 

 

X 

 

Treino 

 

X 

 

Treino 

 

Treino 

Concentração 

da equipa para 

o jogo. 

 

15.30/17.30 

 

Folga 

 

Treino 

 

X 

 

Treino 

 

X 

 

X 

 

Jogo 

 

 

4.1  Modelo de treino 

Ao longo da época de 2014/2015, todas as sessões de treino seguiam a 

mesma organização já traçada desde início de época. Ela é dividida por três 

partes, parte inicial, parte fundamental e parte final. A parte inicial do treino, 

passa sempre por breves minutos de palestra antes de dar início ao treino, 

onde também entra a ativação/aquecimento. Na parte fundamental, será a 

parte mais longa de todo este processo. Aqui entram a maior parte de 

exercícios que são propostos para o treino, são eles, exercícios de preparação 
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geral, exercícios específicos de preparação geral e específicos de preparação 

(jogo). Referindo alguns exemplos, podemos referir a organização 

ofensiva/defensiva; finalização; esquemas táticos, etc. A terceira e última parte, 

é a parte final, que será reservada para os últimos minutos de treino. Aqui será 

visto como uma parte de relaxamento, alongamentos estáticos e alguns 

exercícios de trabalho abdominal/lombar. 

(Castelo, 1994), a aprendizagem e o aperfeiçoamento dos jogadores ou da 

equipa, só são altamente rentabilizados, quando são contemplados contextos 

situacionais que evoquem realidades competitivas. Só a partir destes 

ambientes parece possível recrutar corretamente os diferentes mecanismos, 

que suportam as tomadas de decisão e as ações motoras de resposta às 

situaçãoproblema, bem como a outras que se baseiam em mecanismos de 

emergência de resposta motora.  

(Garganta, 1997) no Futebol é frequente dizer-se que conforme se quer jogar, 

assim se deve treinar, o que sugere uma relação de interdependência e 

reciprocidade entre a preparação e a competição. Tal relação é 

consubstanciada por um dos princípios do treino, o princípio da especificidade, 

que preconiza que sejam treinados os aspetos que se prendem diretamente 

como o jogo (estrutura de movimento estrutura da carga, natureza das tarefas, 

etc.) no sentido de viabilizar a maior transferência possível das aquisições 

operadas no treino para o contexto específico do jogo. 

(Garganta, 2004) Torna-se então importante construir uma tipologia de 

exercícios com base nos problemas revelados pela equipa, considerando a 

necessidade de desempenho efetivo dos princípios preconizados no modelo de 

jogo do treinador   

Para a realização de uma estrutura dos exercícios de treino, existem 

componentes na qual resultam o nível de adaptação funcional dos jogadores: 

 Volume: Representa a totalidade da duração, repetição ou distância em 

todos os exercícios ao longo de todo o treino. 
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 Intensidade: Representa a frequência de execução motora dos 

jogadores ao longo de todo o treino. 

 Densidade: Representa a relação existente no exercício ou série de 

exercícios realizados e o repouso. 

 Frequência: Representada a frequência da realização de um exercícios 

de treino na sessão, no microciclo ou no ciclo anual de treino. 

Na elaboração dos exercícios, também temos algumas condicionantes nos 

exercícios de treino, que passo a citar: 

 Regulamentar: Conjunto de regras/leis, que permitam criar uma 

identificação de forma a permitir também uma melhor socialização entre 

todos os praticantes.  

 Espaço: Terreno onde se realiza o exercício de treino. Este terreno pode 

ter dimensões reduzidas, próximo ou idêntico ao da competição. 

 Tático-Técnico: Vai ao encontro das ideias de jogo da equipa de forma a 

sistematizar e potenciar a unidade da formação tática individual ou 

colectiva. 

 Tempo: Utilizado como fator temporal onde o treinador pode definir 

momentos para a concretização do golo, como também o tempo para a 

organização das fases de construção do processo ofensivo e criação de 

situações de finalização. 

 Número: Pode ser feita pela definição do número de toques na bola ou 

pelo número de jogadores estabelecendo igualdade, inferioridade ou 

superioridade numérica. 

 Instrumental: Representa o número e características dos 

instrumentos/materiais utilizados no exercício de treino. 
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4.1.1 Plano de treino 

(Bompa, 2002) Do ponto de vista da metodologia do treino, parece ser 

fundamental planear e organizar racionalmente o processo de preparação 

desportiva para um atleta/equipa alcançar resultados de elevado nível. Nesta 

perspectiva, o planeamento do treino é nuclear para o treinador. 

Carravetta (2001) refere que são determinantes em equipas de Futebol de alto 

rendimento a planificação rigorosa e detalhada das actividades, a aplicação 

racional dos procedimentos de treino, o controlo e também a análise das 

realizações e execuções. A ordem e a interacção dos factores de natureza 

táctica, técnica, física e psicológica determinam o sucesso competitivo das 

equipas. 

(Castelo, 1996) a eficácia da organização de uma equipa de futebol, passa 

indubitavelmente por um planeamento claro, consciente e coerente das 

finalidades e objetivos, que por si só estabelecem diferentes operações 

inerentes à construção e desenvolvimento de uma equipa. 

Sendo assim, o plano de treino, é realizado para todos os treinos ao longo de 

toda a época desportiva. Serve como ferramenta para o treinador de forma a 

orientar em todo o  processo de treino, que visam nos objetivos definidos pelo 

treinador,  para colocar em prática no terreno com todo o seu plantel. O plano 

de treino deve estar sempre aberto de forma a poder alterar alguma coisa que 

foi estabelecido inicialmente, de forma a melhorar os aspectos de treino. Segue 

em anexos, um exemplo de plano de treino (página 41). 

 

4.1.2 Classificação dos métodos de 

treino 

A classificação dos métodos de treino, tem sido cada vez mais, alvo de estudos 

e reflexões por parte de vários autores, de forma uniformizar a terminologia, 

com o objetivo de facilitar uma melhor comunicação entre todos no que diz 
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respeito ao treino de futebol. Torna-se então importante construir uma tipologia 

de exercícios com base nos problemas revelados pela equipa, considerando a 

necessidade de desempenho efetivo dos princípios preconizados no modelo de 

jogo do treinador (Garganta, 2000). 

São imensos os métodos de treino que um treinador poderá utilizar diariamente 

nos seus treinos, podendo assim, existir uma grande variabilidade de opções 

de forma a alargar o leque de fórmulas corretas de abordar o treino desportivo 

no que diz respeito ao futebol.  

Existem várias formas de jogar e de conseguir resultados, do mesmo modo que 

existem várias maneiras de treinar  

(Garganta, 1997) este facto permite que a análise do rendimento dos jogadores 

pode ser realizada a partir de abordagens tão distintas como a fisiológica, a 

biomecânica, a técnica e tática, etc.  

(Castelo & Matos, 2013) afirmam que os métodos de treino foram organizados 

da seguinte forma:  

 Métodos de preparação geral 

 Velocidade: Capacidade de se deslocar no menor tempo possível. 

 Coordenação: Capacidade do cérebro trabalhar em conjunto com 

os músculos solicitados. 

 Agilidade: Capacidade de realizar sucessivas mudanças de 

direcção sem perder o equilíbrio, força ou velocidade. 

 Força: Capacidade de vencer uma resistência. 

 

 Métodos específicos de preparação geral 

 Descontextualizados: Define-se por este nome, devido à sua 

construção não se ajustar à realidade do jogo de futebol. 

 Manutenção posse de bola: Caracteriza-se pela criação de 

segurança no que trata a nível tático. Significa um esforço no 

colectivo, onde numa situação em que não há condições de 
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atacar a baliza adversária, a equipa tem a capacidade de manter 

a bola na sua posse, de forma a evitar perde-la. 

 Circuito: Organizados por um conjunto de exercícios, dividido por 

estações estrategicamente colocadas no terreno de treino. 

 Lúdico-Recreativos: Promovem aos jogadores tarefas lúdicas e 

recreativas de forma aumentar o espírito de equipa entre todos. 

 

 Métodos específicos de preparação (jogo) 

 Finalização: A realização destes exercícios, vão ao encontro do 

objectivo do jogo, definidos por finalização. 

 Metaespecializados: Meios específicos de preparação para os 

jogadores e equipa, onde se define missões táticas aos 

jogadores, de forma separada ou em simultâneo. 

 Padronizados: Tem como objectivo de estabelecer formas de 

organização de forma a moldar e coordenar todos os 

comportamentos e interacções entre os jogadores, criando 

autonomia entre eles. 

 Sectores: É toda a articulação existente na equipa, sincronizando 

as ações do guarda-redes com os três sectores existentes dentro 

de campo. 

 Esquemas táticos: Situações de jogo construídos na base de 

situações de bola parada, onde se cria uma organização colectiva 

de forma a criar situações de finalização com elevadas 

probabilidades de êxito. 

 Competitivos: Exercícios de treino que mais se aproximam da 

realidade que é o jogo de futebol. Contribui assim para uma 

melhor junção em várias componentes do treino, como a 

preparação individual, sectorial, intersectorial e de equipa para 

situações mais específicas do jogo. 
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Tabela 5 – Análise dos métodos de treino realizados pela ADF. 

Métodos de treino Total   % 

Preparação Geral Geral 2310 26 

 

Específicos de 

Preparação Geral 

Descontextualizados   

 

1974 

 

 

22 

Manutenção Posse de 

bola 

Circuito 

Lúdico-Recreativos  

 

 

Específicos de 

Preparação 

Finalização  

 

 

4622 

 

 

 

52 

Metaespecializados 

Padronizados 

Sectores 

Esquemas táticos 

Competitivos 

Total 8906 100 

 

 

 

4.2  O nosso modelo de jogo 

(Bompa, 2002) No início dos anos 70, os especialistas apresentaram uma 

grande vontade de interligar o processo de treino dos atletas por intermédio do 

modelo.  

(Gomes, 2002) Um modelo implica um esquema teórico do sistema ou da 

realidade que se elabora com o objectivo de facilitar a sua compreensão, o seu 

estudo e a sua organização. 

Segundo Castelo (1996:458) “Um modelo é uma representação simplificada, 

sob a forma mais ou menos abstracta (se possível matematizada), de uma ou 

várias relações que reúne os elementos de um sistema. Um modelo cria uma 

rede de inter-relações entre as unidades de um conjunto, simulando a 

realidade, ou parte dos aspectos dessa realidade que corresponde à 

pertinência do ponte de vista adoptado”.   
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(Teodoresco, 1984) considera a equipa um sistema complexo e dinâmico, que 

revela determinadas particularidades ou características da aplicação da táctica. 

Estas características resultam da concepção de jogo por parte do treinador e 

da sua adaptação à especificidade dos jogadores e da equipa - "As acções dos 

jogadores são integradas numa determinada estrutura, segundo um 

determinado modelo, de acordo com certos princípios e regras" (1984:23). 

O futebol é um desporto coletivo, o que faz com que todos os jogadores 

joguem entre si, onde vai permitir definir o modelo de jogo de uma equipa. 

Cada jogador que entra em campo tem as suas funções, seja uma posição 

mais recuada ou mais avançada no terreno. Esta variabilidade de funções, vai 

permitir um equilíbrio na equipa, na prática do seu futebol. Ela é escolhida pelo 

seu treinador e esta escolha deve ir sempre ao encontro pela qualidade que a 

equipa demonstra ao longo de todas as sessões de treino e jogos. É a forma 

de tornar uma equipa mais eficiente, reduzindo ao máximo o possível 

aparecimento de erros que vão surgindo ao longo dos jogos. 

A ADF, costuma jogar sempre com dois centrais, onde um faz marcação e o 

outro sempre mais solto no que diz respeito nas marcações. Os laterias têm a 

permissão para subir, onde terá de haver um equilíbrio pela parte destas duas 

posições, o que permite apenas subir um de cada vez e quando um subir, o 

outro fecha mais no campo aproximando-se mais dos centrais. Usa sempre um 

médio defensivo, não só para vir buscar jogo, mas acima de tudo para 

recuperar o máximo de bolas possíveis antes que a equipa adversária entre na 

grande área. No meio jogam sempre dois médios centro, com funções de 

construtores de jogo, chamando os motores da equipa. À frente da equipa, 

encontram-se dois extremos e um ponta de lança, onde estes três têm a 

obrigação de criar o máximo de mobilidade entre eles, de forma a procurar 

finalizar o máximo de vezes possíveis com sucesso.  

A ADF tem como princípios gerais o equilíbrio, concentração e identidade de 

processos para as tarefas ofensivas e as tarefas defensivas. Para as tarefas 

ofensivas, a preocupação da velocidade e mobilidade da equipa, enquanto nas 

tarefas defensivas, preocupação na pressão e na agressividade. 
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Nos princípios ofensivos, especial atenção à mobilidade já referida em cima, 

uma circulação rápida da bola com especial atenção à qualidade do passe e 

receção, variações rápidas de corredor e combinações corredores laterais 

entre os laterias, médio centro, extremo e ponta de lança (visto que este dois 

tem a responsabilidade de criar bastante mobilidade entre eles). Estes mesmos 

jogadores, preocupação em aparecer nas zonas de finalização. 

 

 

4.2.1 Sistema tático 

Quando falamos em futebol, falamos também em organização tática. A 

organização tática, conhecida também por sistema tático, passa pela 

organização/distribuição dos jogadores pelo campo, onde cada um tem a sua 

posição com as mais diversas funções. 

(Greco & Chagas, 1992) referem que a tática envolve processos cognitivos e 

exige alto grau de concentração e capacidade de raciocínio rápido por parte 

dos jogadores.  O jogador é envolvido, durante a partida, em situações que 

requerem reflexão, avaliação da situação, tomada de decisão e ponderações 

sobre suas reações instintivas, onde o componente tático e sua capacidade 

crítica são imprescindíveis. Isso implica dizer que a capacidade atlética aliada 

ao conhecimento intelectual torna mais fácil a compreensão e ao autocontrolo 

necessário dentro de uma partida, bem como à compreensão de variações 

táticas que podem ocorrer.  

ADF no seu modelo de jogo, utiliza o sistema tático 4x3x3, não alterando de 

jogo para jogo, independentemente do adversário. Dividida por três setores, um 

setor defensivo, um setor de organização de jogo e um setor mais avançado 

que é de finalização. 
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Figura 1 - Sistema tático: GR+4x3x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Momentos ofensivos 

Os momentos ofensivos, passam pela construção de três fases criadas pela 

equipa: 1ª fase de construção; 2ª fase de criação e 3ª fase de finalização. 

Dentro dos momentos ofensivos da equipa, podemos referir algumas 

categorias e sub-categorias: 

 Sistemas de jogo 

 Momentos do ataque 

o Construção do processo ofensivo 

o Criação de situações de finalização 

o Finalização 

 Métodos de jogo 

o Ataque posicional 

o Ataque rápido 

o Contra ataque 
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 Racionalização do espaço de jogo 

 Portador da bola 

 Apoios ao portador da bola 

 Largura e profundidade 

 Temporização ofensiva 

 Ritmo e tempo de jogo 

 Missões e funções específicas dos jogadores (guarda-redes; defesas 

laterias, defesas centrais, médios centros, extremos e ponta de lança). 

 

4.2.3 Momentos defensivos 

É todo o processo que a equipa realiza, para reagir à perda de bola. Importante 

salientar algumas categorias e sub-categorias: 

 Sistemas de jogo 

 Momentos da defesa 

o Equilíbrio defensivo 

o Recuperação defensiva 

 Métodos de jogo 

o Defesa individual 

o Defesa à zona 

o Defesa mista 

o Defesa zona pressionante  

 Pressão no portador da bola 

 Coberturas defensivas 
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 Concentração defensiva (largura e profundidade) 

 Anulação das linhas de passe 

 Organização da última linha defensiva 

 Participação total ou parcial de todos os jogadores 

 Oscilação defensiva (largura e profundidade) 

 Temporização defensiva 

 Missões e funções específicas dos jogadores (guarda-redes; defesas 

laterias, defesas centrais, médios centros, extremos e ponta de lança). 

 

 

4.2.4 Esquemas táticos 

Com o evoluir dos tempos, cada vez mais se houve falar em esquemas táticos, 

fruto também do aumento de conhecimentos pela parte dos treinadores 

quererem saber mais a cada dia que passa. Entende-se então por esquema 

tático, todas as situações de bola parada, onde o treinador organiza a posição 

e função de cada jogador dentro do terreno de jogo.  

(Castelo, 2009) operacionalmente estes meios de treino desenvolvem-se num 

quadro de uma dada sincronização e sequência comportamental individual e 

coletiva. Neste sentido, racionaliza-se comportamentos e soluções 

estratégicas/táticas em função da situação de jogo, encontrando-se as 

melhores condições de êxito com vista à concretização dos objetivos do ataque 

ou da defesa.  

Segue alguns exemplos de esquemas táticos da equipa ADF. 
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Figura 2 – Posicionamento canto ofensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Posicionamento livre lateral ofensivo. 
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Figura 4 – Posicionamento canto defensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Posicionamento livre lateral defensivo. 
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5. Controlo e avaliação do processo de treino 

(Bompa, 2009) treinar é manipular métodos de treinos para criar adaptação, e 

se essa adaptação atinge níveis elevados então o rendimento também vai ser 

elevado.  

(Bompa, 1999) os objetivos do treino desportivo são o desenvolvimento 

específico das aptidões e da física multilateral, desenvolvimento do psicológico 

e do espirito de equipa, evolução do estado de saúde do atleta, prevenção de 

lesões, desenvolvimento físico e especifico da modalidade, desenvolvimento 

dos factores técnicos e táticos e desenvolvimento dos conhecimentos teóricos. 

(Esteves, 2009) a liderança do treinador no treino é um ponto importantíssimo 

pensando-se até que é um dos factores integrantes para que uma equipa tenha 

sucesso. 

Para um treinador, é de fulcral importância ter um controlo e avaliação de todo 

o processo de treino que desenvolve diariamente, de forma a criar organização 

no seu trabalho. Estes dados, ajudam a compreender o que poderia ser 

melhorado de forma a contribuir para uma melhoria pessoal mas também 

coletiva. 

 

5.1  Indicadores de treinos 

A tabela abaixo apresentada, mostram em resumo toda a atividade da equipa, 

quer nos momentos de preparação, quer nos momentos competitivos, ao longo 

da época desportiva de 2014/2015, separando a atividade em período pré-

competitivo e período competitivo. Entendemos por período pré-competitivo, 

toda a actividade existente desde o primeiro treino até ao último treino que 

antecede o início do campeonato. Por período competitivo, vai desde o primeiro 

treino que antecede o início do campeonato até à última jornada do 

campeonato. Ao longo de todo o período pré-competitivo, que teve início a 15 

de julho de 2014 e terminou a 23 de agosto de 2014, realizaram-se 6 
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microciclos, num total de trinta sessões de treino, fazendo assim 3600 minutos 

de exercitação. O período competitivo, teve início a 24 de agosto de 2014 e 

terminou a 24 de maio de 2015, onde se somaram quarenta microciclos, num 

total de cento e noventa e sete sessões de treino, fazendo assim um total de 

23640 minutos. Tudo somado, deu um total de quarenta e seis microciclos, 

duzentas e vinte e sete sessões de treino e 27240 minutos de exercitação o 

longo de toda a época desportiva. Segue em baixo a tabela com os indicadores 

de treino. 

 

Tabela 6 – Apreciação geral dos indicadores de treinos. 

 Período 

Pré-Competitivo 

Período 

Competitivo 

Total 

 

Calendarização 

15/07/2014 

23/08/2014 

24/08/2014 

24/05/2015 

 

Microciclos 6 40 46 

Sessões de treino 30 197 227 

Minutos de treino 3600 23640 27240 

 

 

5.2  Indicadores de jogo 

Ao longo de todo o campeonato, a equipa da ADF participou no CNS e realizou 

um total de 36 jogos oficiais, dividido por duas fases o campeonato e ainda os 

jogos de eliminatória da Taça de Portugal.  

Na primeira fase do campeonato, a ADF realizou um total de 22 jogos, onde 

somou 13 vitórias, 7 empates e 2 derrotas.  
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Tabela 7 – Resultados do CNS na 1ª fase da série A. 

 

 

Para a Taça de Portugal, realizou 4 jogos, onde na 2ª eliminatória o jogo teve 

de ser decidido através das grandes penalidades e tendo sido eliminado só na 

4ªeliminatória, jogando fora de portas contra a equipa do Futebol Clube de 

Famalicão por 4-0. 

 

Tabela 8 – Eliminatórias da Taça de Portugal. 

 

Data 

 

Eliminatória 

Jogo 

Equipa Resultado Equipa 

06.09.14 1ª AD Fafe 1  0 Pinhalnovense 

28.09.14 2ª Naval 1º Maio 0  2* AD Fafe 

19.10.14 3ª Mortágua 1  3 AD Fafe 

22.11.14 4ª Famalicão 4  0 AD Fafe 

*(Após prolongamento) 

 

 

Data 

 

Jornada 

Jogo   

Data 

 

Jornad

a 

Jogo 

Equipa Resultado Equipa Equipa Resultad

o 

Equipa 

24.08.14 1 Bragança 0  0 AD Fafe 09.11.14 10 AD Fafe 0  0 Bragança 

31.08.14 2 AD Fafe 4  0 Cerveira 30.11.14 11 Cerveira 0  1 AD Fafe 

14.09.14 3 Sta. Maria 2  3 AD Fafe 07.12.14 12 AD Fafe 2  1 Sta. Maria 

21.09.14 4 AD Fafe 5  0 Vieira 14.12.14 13 Vieira 0  1 AD Fafe 

05.10.14 5 P. Salgadas 1  1 AD Fafe 21.12.14 14 AD Fafe 1  0 P. Salgadas 

12.10.14 6 AD Fafe 1  2 Vianense 28.12.14 15 Vianense 0  1 AD Fafe 

26.10.14 7 Limianos 0  2 AD Fafe 04.01.15 16 AD Fafe 0  0 Limianos 

02.11.14 8 Vilaverdense 1  1 AD Fafe 11.01.15 17 AD Fafe 1  1 Vilaverdense 

09.11.14 9 AD Fafe 2  0 Mirandela 18.01.14 18 Mirandela 2  2 AD Fafe 
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Na segunda fase do campeonato, esta na fase de subida, realizou um total de 

14 jogos, somando mais 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.  

 

Tabela 9 – Resultados do CNS na 2ª fase da zona norte. 

 

Data 

 

Jornada 

Jogo  Data Jornada Jogo 

Equipa Resultado Equipa Equipa Resultado Equipa 

15.02.15 1 Famalicão 2  1 AD Fafe 12.04.15 8 AD Fafe 0  0 Famalicão 

22.02.15 2 AD Fafe 3  1 Cesarense 19.04.15 9 Cesarense 1  2 AD Fafe 

01.03.15 3 Salgueiros 0  0 AD Fafe 25.04.15 10 AD Fafe 3  2 Salgueiros 

08.03.15 4 AD Fafe 1  0 Lusitano 03.05.15 11 Lusitano 1  3 AD Fafe 

15.03.15 5 AD Fafe 4  0 Sousense 10.05.15 12 Sousense 0  0 AD Fafe 

22.03.15 6 Mirandela 1  0 AD Fafe  17.05.15 13 AD Fafe 0  4 Mirandela 

29.03.15 7 AD Fafe 2  1 Varzim  24.05.15 14 Varzim 1  0 AD Fafe 

 

 

No total foram realizados 36 jogos, onde obteve ao longo de toda a época 

desportiva 20 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. 

 Maior série de vitórias: 5 jogos 

 Maior série de derrotas: 2 jogos 

 Maior série de jogos sem perder: 8 jogos 

 Maior série de jogos sem ganhar: 4 jogos 

 Maior vitória: AD Fafe (5) – Vieira (0) 

 Maior derrota: Famalicão (4) – AD Fafe (0) 

 Jogos com mais golos: 3 jogos  

Sta: Maria (2) – AD Fafe (3) 

AD Fafe (5) – Vieira (0) 

AD Fafe (3) – Salgueiros 08 (2) 

Num total de 36 jogos oficiais realizados, a equipa marcou 53 golos, dos quais 

30 golos foram marcados em casa e 23 foram marcados fora de casa e sofreu 
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29 golos onde 12 foram em casa e 17 fora de casa. A equipa teve uma média 

de 1,47 golos marcados por jogo e uma média de 0,80 golos sofridos por jogo. 

 

 

6. Conclusões finais 

Foi um longo caminho percorrido até chegar a este momento em que se realiza 

este relatório de estágio. Tudo começou quando comecei o meu percurso 

académico ainda no IESF, onde o gosto pelo desporto me cativou ingressar 

nesta área. Foram três anos muito produtivos, que com a conclusão da 

licenciatura ainda me deu mais vontade de aprender mais e ir na busca de 

novos conhecimentos, novas culturas e novas amizades. Assim sendo, tive a 

sorte de fazer parte da turma de Mestrado em Ciências do Desporto com 

Especializaçao em Jogos Desportivos Coletivos na UTAD que começou em 

2013. O primeiro ano, foi dividido por aulas mensais inicialmente onde ocupava 

o dia inteiro com aulas teóricas e numa parte final com aulas mais 

concentradas ao longo de duas semanas que foram divididas por aulas teóricas 

e aulas práticas.  

O meu segundo ano deste curso de Mestrado, baseou-se na realização de um 

estágio com uma equipa de futebol, o que me permitiu estar no terreno a fazer 

aquilo que um dia gostaria de fazer na minha vida. Trabalhar em conjunto com 

a equipa técnica em causa, foi para mim um grande contributo para a minha 

formação, sendo pessoas que sempre me ajudaram e me souberam guiar ao 

longo de todo o meu estágio. O facto de haver jogadores que já passaram por 

grandes equipas, fizeram também com que a minha motivação fosse ainda 

maior, mostrando que com trabalho, dedicação e querer, as pessoas 

conseguem um dia mais cedo ou mais tarde chegar onde tanto desejam. 

Este estágio permitiu-me aumentar o leque de conhecimentos, onde consegui 

assim aumentar a minha base de dados com todas as aulas teóricas e práticas 

e também com a realização deste estágio que mostrou como realmente as 
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coisas funcionam no terreno. Como resultado, tudo isto contribuiu para que 

todos os dias queira aprender ainda mais, para ser melhor a cada dia que 

passa. 

A troca de ideias que fui tendo com a equipa técnica ao longo dos treinos, 

despertou em mim alguns gostos à qual não tinha muito por hábito fazer, como 

por exemplo, a leitura de alguns livros na qual até tinha conhecimento mas que 

nunca tinha pensado em ler e foi nessas trocas de ideias que me levou a ler 

livros de forma a ter um melhor conhecimento na área de futebol mas também 

uma forma de estar sempre atualizado. Um livro na qual a equipa técnica me 

emprestou para ler foi: “Mourinho, porquê tantas vitórias?”. 

Este estágio, permitiu-me também acabar por ficar no clube como treinador em 

dois escalões de formação: treinador principal Benjamins B e treinador-adjunto 

nos Juvenis A da ADF, o que revela a meu ver, que todo o meu trabalho foi 

bem visto pelos olhos de toda a Direção do clube. 

Para o futuro em termos profissionais, pretendo estar ligado ao futebol, mesmo 

sabendo da difícil realidade do futebol, mas só lutando diariamente poderemos 

chegar onde muito desejam mas poucos conseguem por não acreditarem neles 

mesmos. Neste momento estou a completar mais um estágio, neste caso para 

treinador UEFA C, onde pretendo mais tarde pedir a equivalência da UEFA B 

com a conclusão deste Mestrado e com o passar dos tempos irei lutar pelos 

níveis seguintes. Sendo assim, com o passar dos anos, pretendo ser cada vez 

melhor profissional, onde só lutando diariamente será possível. 
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8. Anexos 

8.1 - Constituição do plantel ADF. 

Posição Nome Idade Altura Peso Fotografia 

 

GR 

 

Marçal 

 

21 

 

183 cm 

 

85 kg 

 
 

GR 

 

Lopes 

 

21 

 

188 cm 

 

80 kg 

 
 

DD 

 

Vasco Cruz 

 

20 

 

170 cm 

 

65 kg 

 
 

DD/DC 

 

Nuno Guimarães 

 

31 

 

180 cm 

 

70 kg 

 
 

DC 

 

Xavi 

 

32 

 

183 cm 

 

72 kg 

 
 

DC 

 

Ricardo Fernandes 

 

37 

 

186 cm 

 

82 kg 

 



35 

 

 

DC 

 

Digas 

 

23 

 

186 cm 

 

79 kg 

 
 

DE 

 

Herculano 

 

21 

 

168 cm 

 

66 kg 

 
 

DE 

 

Carneiro 

 

28 

 

173 cm 

 

68 kg 

 
 

DE 

 

Rui Filipe 

 

20 

 

167 cm 

 

65 kg 

 
 

MD 

 

Ricardo André 

 

32 

 

176 cm 

 

76 kg 

 
 

MD 

 

Hugo 

 

20 

 

180 cm 

 

70 kg 

 
 

MC 

 

João Nogueira 

 

29 

 

172 cm 

 

65 kg 

 



36 

 

 

MC 

 

Silvestre 

 

31 

 

175 cm 

 

72 kg 

 
 

MC 

 

Fred 

 

20 

 

173 cm 

 

73 kg 

 
 

MC 

 

Miguel Diz 

 

22 

 

188 cm 

 

85 kg 

 
 

ME/DE 

 

Ferrinho 

 

29 

 

176 cm 

 

72 kg 

 
 

ME 

 

Nuninho 

 

24 

 

167 cm 

 

63 kg 

 
 

MD/ME 

 

Zé Brochado 

 

23 

 

174 cm 

 

65 kg 

 
 

MD/DD 

 

Cláudio Silva 

 

20 

 

175 cm 

 

75 kg 

 



37 

 

 

ME 

 

José Williams 

 

31 

 

172 cm 

 

70 kg 

 
 

PL 

 

Totas 

 

20 

 

185 cm 

 

80 kg 

 
 

PL 

 

Sócrates 

 

31 

 

184 cm 

 

80 kg 

 
 

PL 

 

Vasco Costa 

 

23 

 

183 cm 

 

74 kg 

 
 

 

8.2 – Tabela classificativa (1ª fase) zona norte 

Série A Pts Série B Pts Série C Pts Série D Pts 

AD Fafe 37 Famalicão 39 Salgueiros 08 36 Lusitano FCV 34 

Mirandela  35 Varzim 39 Sousense 34 Cesarense 34 

Vilaverdense 29 Vizela 39 Cinfães 31 Estarreja 30 

Pedras 

Salgadas 

25 FC Felgueiras 33 Coimbrões 30 AD Sanjoanense 24 

Bragança  25 AD Oliveirense 24 Gondomar 27 Marítimo (C) 24 

Cerveira 23 Amarante 20 Sobrado 23 Anadia 21 
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8.3 – Tabela classificativa 2ª fase (fase de subida). 

Zona norte Zona sul 

Famalicão  38 Mafra 28 

Varzim  30 Casa Pia 27 

AD Fafe 24 Operário 24 

Sousense 16 Benfica C. Branco 22 

Mirandela 15 Caldas 16 

Salgueiros 08 15 AD Nogueirense 15 

Cesarense 11 1º Dezembro 12 

Lusitano FCV 10 Louletano 9 

 

 

8.4 – Número de treinos ao longo da época desportiva. 

Julho 13 

Agosto 22 

Setembro 21 

Outubro 23 

Novembro 21 

Dezembro 21 

Janeiro 22 

Fevereiro 20 

Vianense 21 Tirsense 18 Lourosa 20 Camacha 20 

Santa Maria 

FC 

19 Santa Eulália 13 Moimenta Beira 16 Gouveia 20 

Limianos 14 Ribeirão 10 Pedras Rubras 15 Gafanha 18 

Vieira 10 Vila Real 10 SP. Espinho 14 S. João Ver 16 
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Março 22 

Abril 22 

Maio 20 

Total 11 meses 227 treinos 

 

 

 

8.5 – Semanas efetivas de treino ao longo da época desportiva. 

Julho 3 

Agosto 5 

Setembro 4 

Outubro 5 

Novembro 4 

Dezembro 4 

Janeiro 4 

Fevereiro 4 

Março 4 

Abril 5 

Maio 4 

Total 11 meses 46 semanas 

 

 

 

8.6 – Calendário da ADF de jogos oficiais e seus resultados. 

Data Hora Jogo Resultado 

24/08/2014 17.00 Bragança vs AD Fafe 0-0 

31/08/2014 17.00  AD Fafe vs Cerveira 4-0 
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*06/09/2014 16.00 AD Fafe vs 

Pinhalnovense 

1-0 

14/09/2014 17.00 Santa Maria vs AD Fafe 2-3 

21/09/2014 15.00 AD Fafe vs Vieira 5-0 

*28/09/2014 15.00 Naval 1º de Maio vs AD 

Fafe 

0-2 (a.p.) 

05/10/2014 15.00 Pedras Salgadas vs AD 

Fafe 

1-1 

12/10/2014 15.00 AD Fafe vs Vianense 1-2 

*19/10/2014 14.30 Mortágua vs AD Fafe 1-2 

26/10/2014 15.00 Limianos vs AD Fafe 0-2 

02/11/2014 15.00 Vilaverdense vs AD Fafe 1-1 

09/11/2014 15.00 AD Fafe vs Mirandela 2-0 

16/11/2014 15.00  AD Fafe vs Bragança 0-0 

*22/11/2014 15.00 Famalicão vs AD Fafe 4-0 

30/11/2014 15.00 Cerveira vs AD Fafe 0-1 

07/12/2014 15.00 AD Fafe vs Santa Maria 2-1 

14/12/2014 15.00 Vieira vs AD Fafe 0-1 

21/12/2014 15.00 AD Fafe vs Pedras 

Salgadas 

1-0 

28/12/2014 15.00 Vianense vs AD Fafe 0-1 

04/01/2015 15.00 AD Fafe vs Limianos 0-0 

11/01/2015 15.00 AD Fafe vs Vilaverdense  1-1 

18/01/2015 15.00 Mirandela vs AD Fafe 2-2 

15/02/2015 15.00 Famalicão vs AD Fafe 2-1 

22/02/2015 15.00 AD Fafe vs Cesarense 3-1 

01/03/2015 15.00 Salgueiros 08 vs AD 

Fafe 

0-0 

08/03/2015 15.00 AD Fafe vs Lusitano 1-0 

15/03/2015 15.00 AD Fafe vs Sousense 4-0 

22/03/2015 15.00 Mirandela vs AD Fafe 1-0 

29/03/2015 15.00 AD Fafe vs Varzim 2-1 

12/04/2015 16.00 AD Fafe vs Famalicão 0-0 

19/04/2015 16.00 Cesarense vs AD Fafe 1-2 
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25/04/2015 16.00 AD Fafe vs Salgueiros 

08 

3-2 

03/05/2015 16.00 Lusitano vs AD Fafe 1-3 

10/05/2015 17.00 Sousense vs AD Fafe 0-0 

17/05/2015 17.00 AD Fafe vs Mirandela  0-4 

24/05/2015 17.00 Varzim vs AD Fafe 1-0 

 

 

8.7 – Plano de treino. 

 

A s s o c i a ç ã o  D e s p o r t i v a  d e  F a f e  
Época 2014/2015 

 

FICHA DE TREINO 
 

Treino nº: 24 Hora: 09:30/11:30 

Data: 31/12/2014 Volume: 120´ 

Local: campo nº1 Material: 20 bolas, 40 sinalizadores, 20 
coletes, 2 balizas. 

 

Parte Inicial 

Tempo Organização/Exercício 

5´ Ativação: Mobilização geral. 

 

Parte Fundamental 

Tempo Organização/Exercício 

12´ Corrida contínua 

10´ Corrida intervalada 
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30´ 

+ 

30´ 

Jogo reduzido: balizas na entrada das 
grande áreas; 11x11 

 

 

 

 

Parte Final 

Tempo Organização/Exercício 

15´ Alongamentos + Abdominais (60x) + Dorsais (30x) + Flexões (60x). 

 

 

 

 

 

 


