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Resumo 

 Este relatório pretende descrever o trabalho que foi realizado com a equipa de 

Júniores B do CD Trofense na época desportiva 2015/2016. 

 Contém o percurso da equipa de que fiz parte, onde são descritos o tipo de trabalho 

realizado no clube assim como os diferentes momentos da época desportiva.   

Decidi realizar o meu estágio no C.D. Trofense pois era um clube onde tinha 

trabalhado durante duas épocas anteriormente, logo já conhecia as pessoas com as quais 

trabalhei, algo que me facilitou a integração no ambiente de trabalho. 

 A equipa de que fiz parte continha jogadores com quem já tinha trabalhado, como 

tal, a minha decisão foi muito fácil e só tenho a agradecer ao clube e ao Coordenador por 

ter permitido o meu regresso. 

No clube permitiram-me trabalhar com tranquilidade e ter um ambiente onde 

reinou o espírito de equipa, entreajuda e onde todos trabalharam em prol do mesmo 

objetivo: o sucesso. 

 Fui um Treinador Estagiário, no entanto, o clube permitiu-me interagir no treino, 

o que fez com que me sentisse útil e não apenas um mero espectador do treino e da 

evolução dos atletas com quem convivi diariamente. Integrei, assim, um Departamento 

de Formação que possui um modelo que serve de guião para todos os escalões do 

Trofense, assegurando assim que treinadores e atletas cumprem o que foi previamente 

estabelecido. Exerci ainda a função de scouter, pois por diversas vezes foi necessário 

fazer observação de atletas assim como de adversários. 

Quanto ao treino, os exercícios específicos de preparação tiveram grande 

preponderância, já que o contato com a bola aliada a uma grande especificidade permite 

um entendimento e uma aprendizagem do jogo. Os exercícios competitivos assim como 

os jogos reduzidos ocuparam uma grande parte do nosso tempo de treino. 

 

 

 

Palavras-Chave: FUTEBOL; FORMAÇÃO; MODELO DE JOGO; TREINO; 

TREINADOR. 
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Abstract 

 This report has the purpose to describe the work that was made with the Junior B 

team of CD Trofense in the 2015/2016 season. 

 This work contains the course of the team I’ve been part of, and here it’s depicted 

the type of work done at C.D. Trofense, as well as the different moments of that sports 

season. 

 I’ve decided to perform my traineeship on C.D. Trofense because it’s a football 

club where I’ve worked earlier for two sport seasons so I knew already the people who I 

would work with, so it was something that made my integration on the working place 

easier. 

 I was part of a team that already had players who’ve I’ve worked previously, so 

my decision was much easier and I would like to thank the club (specially Coordinator 

Jorge Maia) for allowing my return. 

 The club allowed me to work at ease and provided a work environment where the 

team spirit and mutual aid prevails and where everyone aims for the same goal: success. 

 I was a intern coach, however, the club has permitted me to interact with the 

training, which made me feel useful and not just a mere spectator on the training and 

evolution of the athletes whom I’ve accompanied daily. So, I’ve integrated the training 

department, which possesses a model that serves as a guide to all formation levels of 

Trofense, assuring that all coaches and athletes comply with what was previously 

established. I’ve also been a scouter and many times this required me to observe athletes 

and adversaries. 

 Regarding the training, the specific exercises of preparation had big influence, as 

the contact with the ball, allied to a big specificity which allows an understanding and 

acknowledgment of the game. The competitive exercises, as reduced games occupied a 

big part of our training time. 
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Capítulo I – Introdução 

 Este relatório de estágio foi realizado no âmbito do Mestrado em Ciências do 

Desporto - Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. 

 Decidi realizar o Estágio em vez de dissertação pois para poder adquirir o Nível 

Dois de Treinador de Futebol esta era a opção viável; se realizasse tese esta não iria dar 

equivalência ao mesmo, logo creio ter feito a melhor escolha para o meu futuro.  

 Como orientador do relatório foi escolhido o Professor Doutor Vítor Maçãs pois 

foi uma pessoa que fez parte do meu percurso académico, quer na Licenciatura quer no 

Mestrado, como tal creio ter sido a pessoa indicada. Como tutor de estágio foi escolhido 

o Coordenador do Futebol de Formação do Trofense, o Professor Jorge Maia pois foi 

alguém que me acolheu e que sempre me procurou ajudar em tudo o que precisei. 

.  Quando decidi ingressar neste estágio o objetivo era o de adquirir experiência, 

integrar uma equipa onde já conhecia alguns dos atletas para assim realizar um bom 

trabalho, evoluir e participar ativamente na vida dos atletas. 

 Foi um ano muito proveitoso para mim pois permitiu que eu pudesse participar no 

treino da forma que eu queria, pude “Mexer” no treino, fui treinador adjunto e ainda ajudei 

a equipa em todos os sentidos. O treinador principal foi muito recetivo na minha chegada, 

também sentia que ter alguém que pudesse ser o seu aliado na condução da equipa era 

uma mais-valia. 

 Ao longo do tempo fomos formando primeiramente o “Homem” e só depois o 

jogador, o Clube dispõe de normas fundamentais para a boa formação do ser. 

  “Assim como a escola tradicional pretende dar uma formação 

académica aos cidadãos para que mais tarde possam vir a ser integrados 

na vida ativa, a escola de Futebol pretende dar uma formação adequada 

aos jovens futebolistas, para que mais tarde possam vir a integrar as 

suas equipas seniores.” (Pacheco, 2001, p.19). 

 Este trabalho está dividido em três grandes tópicos: Introdução, Desenvolvimento 

e Conclusão, sendo que o corpo do trabalho está no Desenvolvimento onde são tratados 

todos os temas inerentes a uma época desportiva no futebol. 
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Capítulo II - Desenvolvimento 
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1. Análise do Contexto de Intervenção 

1.1 Caraterização do Clube 

1.1.1 Historial do Clube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Clube Desportivo Trofense “CDT” foi fundado no dia 27 de Setembro de 1927, 

é um clube português, localizado na cidade da Trofa, distrito do Porto. 

 Os primeiros passos do clube iniciaram-se nos terrenos do atual Parque da Nossa 

Sr.ª das Dores, tendo o recinto de jogos sido batizado de “Campo da Capela”. 

 A partir de 1929, esse campo de futebol começou a ser utilizado pelo recém-criado 

“Sporting Club da Trofa” (designação que inicialmente foi a do Clube Desportivo 

Trofense). Inicialmente, os jogos oficiais estavam vetados ao “Sporting Club da Trofa” 

porque esta equipa não possuía parque de jogos, contudo esta situação foi ultrapassada 

com a mudança de nome para Clube Desportivo Trofense assim como com a sua filiação 

à Associação Futebol do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Símbolo do Clube Desportivo Trofense 
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1.1.1.1 Curiosidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competições Presenças Títulos 

Primeira Liga 1 0 

Segunda Liga 2 1 

Campeonato Nacional de 

Séniores 
22 1 

Taça de Portugal 25 0 

Taça da Liga 1 0 

Tabela 1 - Participações do Clube Desportivo Trofense 

Segunda Liga 

Classificação Posição Temporada 

Melhor 1º 2007/08 

Tabela 2 - Melhor Classificação na 2ª Liga 

Taça de Portugal 

Classificação Posição Temporada 

Melhor 
¼ Final 

Sporting 
1991/92 

Tabela 3 - Melhor Classificação na Taça de Portugal 

Taça da Liga 

Classificação Eliminatória Temporada 

Melhor 2ª Eliminatória 2007/08 

Tabela 4 - Melhor Classificação na Taça da Liga 
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1.1.2 Modelo de Gestão 

Neste momento o Clube Desportivo Trofense atravessa graves dificuldades 

económicas. 

Durante a Assembleia Eleitoral do Clube Desportivo Trofense, Luís Lima, apresentou uma 

lista para constituir uma comissão administrativa para gerir o clube. 

É uma situação complicada que o futebol português deve acompanhar de perto de 

modo a evitar o fecho de portas deste clube que ainda à pouco tempo andou no topo do 

Futebol Nacional. 

Atualmente o clube conseguiu negociar a sua dívida, tendo de pagar um montante 

mensalmente durante dez anos. 
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1.1.3 Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Presidente

Luís Lima

Vice-Presidente

Manuel Wilson

Coordenador do Departamento de Formação

Jorge Maia

Coordenador da EF Trofintas

Henrique Santos

Pré-Escolas B

Mister Ricardo

Minis

Misteres Mário e 
Daniel de Sousa

Pré-Escolas A

Mister Zé Vaz

Futebol 11

Juniores A

Mister Jorge

Juniores B

Misteres Bruno e 
Daniel de Sousa

Juniores B -
Equipa B

Mister Rafa

Juniores C

Mister A. Bento

Juniores C -
Equipa B

Mister Speedy

Juniores D

Mister Rafa

Futebol 7

Infantis

Mister Joaquim

Escolas Sub-11

Mister A. Bento

Escolas Sub-11 
Misto

Mister Simão

Escolas Sub-10

Mister Simanike

Tabela 5 - Organograma Departamento de Formação do Clube Desportivo Trofense 
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1.1.4 Instalações 

O clube possui um Estádio (Trofa) para a Equipa Sénior e um Complexo 

Desportivo (Paradela) para a Formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6000 Lugares 1000 Lugares 

Figura 2 - Estádio do Clube Desportivo Trofense Figura 3 - Complexo Desportivo do Clube 

Desportivo Trofense 
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1.2 Caraterização das Condições de Trabalho 

1.2.1 Recursos Disponíveis 

O Departamento de Formação do Clube Desportivo Trofense dispõe dos recursos 

básicos para o funcionamento de um clube de futebol. 

Materiais Logísticos Humanos 

2 Campos de Futebol (11 e 7) 
Transporte (autocarros 

pagos à Câmara) 
1 Diretor do Campo 

Bolas Ginásio 2 Massagistas 

4 Balizas Amovíveis Sala de Vídeo 1 Fisioterapeuta 

4 Mini-balizas Sala de Fisioterapia 
2 Treinadores de Guarda-

Redes 

Coletes Sala de Reuniões 10 Treinadores 

Sinalizadores Lavandaria  

Estacas 6 Balneários  

Escada Minibar  

Arcos   

Mini-barreiras   

Câmara de Filmar + Tripé   

Tabela 6 - Recursos do Departamento de Formação 

 

1.2.2 Normas 

 O Departamento de Formação do Clube Desportivo Trofense tem um conjunto de 

normas que devem ser respeitadas e quem não as cumprir pode ficar indisponível de 

praticar a modalidade que mais gosta. 
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1.3 Caracterização da Competição 

1.3.1 Quadro Competitivo 

1.3.2 Adversários 

    

Amarante FC Aliados FC Lordelo Aliança FC Gandra AC Alfenense 

    

CD Aves SC Freamunde AD Lousada Gondomar SC 

    

FC Tirsense CD Trofense FC Paços de Ferreira FC Penafiel 

 

 

 

 

 

   

USC Paredes UD Sousense ARS Martinho 

 

UD Valonguense 

Figura 4 - Símbolos das Equipas da 1º Divisão (Série 2) 

AF Porto 1º Divisão 

1º Fase 2º Fase 

2 Séries Apuramento de Campeão 

32 Equipas (30 Jogos) 4 Equipas (6 Jogos) 

Apuram-se os 1ºs e 2ºs de cada série para 

a 2º Fase (Apuramento de Campeão) 

Apura-se o 1º para o Campeonato 

Nacional 

Descem os 4 últimos de cada Série (2º 

Divisão) 
 

Os 9ºs disputam um Playoff de 

Permanência 
 

Tabela 7 - Quadro Competitivo AF Porto 1ª Divisão 
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 Tendo em conta o histórico dos clubes envolvidos nesta divisão, os que se 

esperavam que se destacassem seriam o Paços de Ferreira, o Freamunde, o Desportivo 

das Aves, o Amarante, Penafiel e Trofense.  

 Das equipas referidas as que disputaram a subida de divisão foram o Trofense, 

Penafiel, Amarante e Freamunde, foi uma competição muito saudável em que todas as 

equipas se respeitaram e lutaram pelos três pontos dentro do campo. 

1.3.3 Classificação Final AF Porto 1º Divisão (Série 2)  

  

Conseguimos o Apuramento para a Fase Final que foi disputada entre o Penafiel, 

Varzim e Coimbrões. 

 A nossa equipa foi o segundo Melhor Ataque e a Melhor Defesa da Série assim 

como a Melhor Defesa da primeira divisão da AF Porto. 

 Foi uma grande época tanto a nível individual como coletivo. 

 

 

 

Figura 5 - Classificação final da AF Porto 1º Divisão (Série 2) 
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1.3.4 AF Porto Apuramento de Campeão  

 

 

A fase do Apuramento de Campeão foi composta pelos quatro clubes acima 

referidos. 

Nas suas séries os primeiros classificados foram Penafiel e Varzim, sendo os 

segundos Trofense e Coimbrões; como outsiders será uma surpresa se conseguirem a 

subida.  

Tabela 8 - Antevisão do Apuramento de Campeão 

 

 Contudo, pode ver-se na tabela acima que Trofense e Penafiel tiveram mais 

pontos que as da série 1 assim como têm menos diferencial de golos; pode assim retirar-

se que a série dois deve ter sido menos equilibrada que a um. 

 

 

 

 

 

 

 

    

SC Coimbrões FC Penafiel CD Trofense FC Varzim 

Figura 6 - Símbolos das Equipas do Playoff de Subida 

 Trofense Coimbrões Penafiel Varzim 

Pontos 72 63 78 66 

Golos Marcados 76 65 98 62 

Golos Sofridos 21 34 28 27 

Diferença Golos +55 +31 +70 +35 
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1.3.5 Classificação Final e Resultados do Apuramento de Campeão  

Como se pode ver na tabela abaixo os jogos foram quase todos equilibrados, apenas 

algumas exceções em que o resultado foi de 3-0. A nossa equipa não conseguiu superar-

se, contudo protagonizou grande espetáculos desportivos. 

Na Fase Final não conseguimos qualificarmos para a Nacional, acabamos por ficar em 

último na fase de apuramento sendo o pior ataque e a pior defesa, sendo assim creio ser 

justo termos ficado de fora, contudo fomos elogiados pelos diferentes adversários em 

como eramos a equipa que melhor futebol praticava. Contudo, a nossa memória guardará 

o nosso percurso que ficará aqui descrita. 

 Vitória no primeiro jogo da fase final contra o Varzim por 2-0. 

 No segundo jogo contra o Penafiel, entramos a perder (aos dois minutos já 

perdíamos), foi um jogo desastroso, perdemos 3-0. 

 No terceiro jogo contra o Coimbrões sofremos o empate aos noventa e quatro 

minutos, um minuto antes o nosso guarda-redes tinha defendido um Penalty (foi um 

momento chave e negativo para a nossa equipa). 

 No quarto jogo fomos jogar ao pelado do Varzim (algo que considero que a 

Associação não devia permitir pois acho negativo numa fase final e com tantos campos 

sintéticos na zona do Porto e arredores ele ser jogado em terra batida, algo que 

impossibilita as equipas de colocarem a “menina no chão”), contudo são assim as regras 

Figura 7 - Classificação do Apuramento de Campeão 

Figura 8 - Resultados do Apuramento de Campeão 
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e resta-nos respeitar. Neste jogo entramos a perder aos dois minutos, algo que se manteve 

até aos sessenta minutos, altura em que em cinco minutos sofremos mais dois golos; 

quando parecíamos abatidos e após mudanças táticas marcamos igualmente dois golos 

em cinco minutos entrando na partida. Não conseguimos o empate contudo chegamos a 

assustar o adversário. 

 No quinto e sextos jogos a equipa estava abatida pelos últimos resultados e foi 

difícil motivá-los para os encontros. 

 Em suma, foram jogos muito equilibrados, apenas num jogo considero que o 

adversário foi melhor que nós, nos restantes devemos responsabilizarmo-nos 

relativamente à falta de eficácia. 

1.3.6 Jogos Particulares 

 Todos os jogos particulares fizeram parte do início de uma história bonita que a 

nossa equipa construiu. 

 No primeiro jogo foi possível analisar os jogadores que iriam compor a nossa 

equipa, ficamos agradados e vimos potencial para realizar uma boa época. 

 No segundo jogo o adversário foi de renome regional, foi-nos possível contar com 

todos os que iriam fazer parte da equipa já que no primeiro jogo alguns dos atletas não 

estiveram presentes. Foi um jogo equilibrado onde algumas das nossas ideias já foram 

possíveis serem visualizadas. 

Dezasseis 

de 

Agosto 

Vinte e 

três de 

Agosto 

Vinte e 

sete de 

Agosto 

Trinta de 

Agosto 

Três de 

Setembro 

Seis de 

Setembro 

Treze de 

Setembro 

Dez 

horas 

Dez horas Vinte 

horas 

Dez 

horas 

Dez 

horas 

Onze 

horas 

Onze 

horas 

Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol 

Ninense 

Vs 

Trofense 

Trofense 

Vs 

Padroense 

Padroense 

Vs 

Trofense 

Trofense 

Vs 

Vizela 

Trofense 

Vs 

Maia 

Freamunde 

Vs 

Trofense 

Maia 

Vs 

Trofense 

0 X 7 2 X 1 0 X 1 2 X 2 4 X 2 3 X 3 0 X 4 

Tabela 9 - Jogos Particulares 
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 No terceiro jogo voltamos a jogar com o Padroense, desta vez fora de casa, 

vencemos, com o golo a ser apontado a cinco minutos do fim. Foi um jogo equilibrado 

tal como o primeiro. 

 No quarto jogo jogamos contra o Vizela, este sim um verdadeiro teste à nossa 

equipa pois o Vizela jogou na nacional de juvenis (série A); conquistámos um empate, 

foi possível ver um bom jogo de futebol, conseguimos ter momentos fantásticos no jogo, 

com posse e ataque organizado. Foi um bom jogo para assim melhorarmos fisicamente e 

taticamente. 

 No quinto jogo, ficaram evidentes algumas das nossas lacunas, algo que ao longo 

do tempo trabalhamos de forma a não os verificarmos novamente. 

 No sexto jogo defrontamos o Freamunde, equipa esta que esteve presente na nossa 

série, foi um momento de análise do adversário assim como um bom teste. É possível 

dizer que fomos mais fortes pois os três golos do Freamunde surgiram de graves erros 

defensivos, algo que no futuro raramente aconteceu. 

 No sétimo voltamos a defrontar o Maia e em face do estado-maior de treinos em 

relação ao adversário vencemos com facilidade e a nossa equipa já demonstrou as nossas 

ideias, foi o jogo que antecedeu a nossa entrada na primeira divisão da AF Porto. 
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1.4 Caracterização e Construção dos Jogadores/Equipa 

1.4.1 Equipa de Júniores B 
 

 

 

 

 

 

 

Posição Nome 
Data de 

Nascimento 
Altura Peso 

Pé 

Dominante 

Anos de 

Prática da 

Modalidade 

Clube 

Anterior 

GR Tiago 23/07/1999 179 75 Direito 3 Ribeirão 

GR Zé 22/06/1999 176 72 Direito 9 Trofense 

D Brandão 28/03/1999 172 65 Direito 7 Trofense 

D Diogo 05/03/1999 170 63 Direito 5 Boavista 

D Pereira 30/04/1999 178 78 Direito 8 Trofense 

D Santos 11/01/2000 180 71 Direto 7 Trofense 

D Matos 02/10/1999 173 65 Esquerdo 8 Trofense 

D Neto 21/07/1999 175 61 Esquerdo 11 Trofense 

D D. Filipe 09/02/1999 172 72 Direito 8 Trofense 

M Guima 01/03/1999 169 58 Direito 9 Trofense 

M Vasco 15/08/1999 178 75 Direito 5 Ermesinde 

M Paulo 13/09/1999 178 68 Direito 7 Trofense 

M Serra 07/06/1999 173 58 Esquerdo 10 Trofense 

M Fábio 19/10/1999 171 59 Direito 10 Trofense 

EXT Ricardo 09/08/1999 166 54 Direito 6 Trofense 

EXT Bruno 20/10/1999 174 54 Direito 6 Trofense 

EXT Alex 26/04/1999 172 64 Direito 10 Ribeirão 

EXT Cruz 17/08/1999 169 62 Direito 7 Trofense 

A Oïl 09/03/1999 179 100 Direito 12 Trofense 

A Luís 06/08/1999 169 59 Direito 8 Ribeirão 

A Berna 31/09/1999 176 54 Direito 8 Trofense 

A Almeida 20/06/2000 177 65 Esquerdo 7 Trofense 

Tabela 10 - Equipa de Júniores B 
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 A nossa equipa é composta por 22 atletas. Após uma observação dos atletas ela 

foi dividida em 2 Guarda-redes, 7 Defesas, 5 Médios e 8 Avançados. Na tabela acima 

pode-se ver ainda a divisão por Extremos (sendo esta uma divisão que gosto de realizar 

para assim diferenciar). Contudo, perante as desistências que tivemos ao longo da época 

alguns atletas tiveram de ser adaptados de forma a corrigirmos algumas carências com 

que ficámos. 

78% (17 atletas), são jogadores que já se 

mantêm da época passada, como tal já se 

conhecem, logo o seu nível de 

entrosamento e conhecimento mútuo é 

grande. Apenas 22% (5 atletas) são novos, a 

sua integração foi facilitada por alguns 

membros da equipa que eram muito 

divertidos. Apenas 1 jogador revelou 

dificuldade de integração, mas isto também 

por ser tímido e reservado. 

 

 Cerca de 64% (14 atletas) nasceram 

depois de Junho, sendo que 36% (8 atletas) 

nasceram antes de Junho. 

 No caso da nossa equipa, apenas 4 

dos que nasceram antes de Junho foram 

parte dos 11 que realizaram mais jogos. 

 

 A estatura da nossa equipa é média, tendo uma média de 173,9 cm.   

 Quanto ao peso, ele é equivalente à da altura, tendo uma média de 66 Kg (existe 

apenas o caso de um atleta com 100 Kg que pode causar um desequilíbrio na média, mas 

sendo só uma situação não tem grande relevância). 

 

 

78%

22%

Plantel

Mantém-se

Novo na

Equipa

36%

64%

Idade Relativa

Antes de

Junho

Depois de

Junho

Figura 9 - Plantel 

Figura 10 - Idade Relativa 
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1.4.2 Análise Individual dos Atletas 
 

Posição Nome Comentário 

GR Tiago 
Guarda-Redes que demonstra alguma insegurança, contudo 

tem um lançamento e pontapé forte 

GR Zé 
Guarda-Redes que demonstra agilidade e bons reflexos. Precisa 

de melhorar nas saídas 

D Brandão 
Jogador que demonstra grande agressividade, garra, ambição e 

ganância pela vitória, perde a cabeça facilmente 

D Diogo Jogador recente no clube (Boavista), boa qualidade de passe 

D Pereira 
Jogador que demonstra grande responsabilidade, capaz de 

ouvir os outros e ajudar a equipa 

D Santos 
Jogador que demonstra uma calma e uma leitura de jogo 

anormal para a idade que tem 

D Matos 
Jogador que cumpre o que lhe é pedido, bom a descobrir os 

jogadores na zona interior, muito esforçado 

D Neto 
Jogador que cumpre “quase sempre bem” defensivamente, 

ofensivamente deixa um pouco a desejar 

D D. Filipe 
Jogador que teve uma lesão gravíssima (1 ano sem jogar), como 

tal não será uma opção regular na equipa 

M Guima 
Jogador que demonstra grande espírito de equipa, sofrimento, 

bom no passe curto e no desarme 

M Vasco 
Jogador que demonstra boa rotação no meio campo, gosta de 

arriscar ofensivamente, o que causa desequilíbrios 

M Paulo 
Jogador forte no jogo aéreo, bom remate e passe longo, será 

uma das peças fundamentais na equipa 

M Serra 
Jogador que demonstra grande resistência, corre-corre-corre, 

grande capacidade de passe e de ler os espaços 

M Fábio 
Jogador com boa capacidade para quebrar as linhas adversárias 

com a bola controlada, bom no passe curto 

EXT Ricardo 
Jogador com grande velocidade, sabe defender e atacar, um 

jogador que transmite alegria aos companheiros 
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EXT Bruno 
Jogador limitado que faz do passe a sua qualidade, quase nunca 

arrisca no 1vs1, procura o passe seguro 

EXT Alex 
Jogador que faz da velocidade a sua caraterística principal, 

forte no 1vs1 (procura a finta para o lado direito) 

EXT Cruz 
Jogador muito forte no 1vs1, procura fintar para a zona interior, 

onde procura o remate ou assistir o EXT contrário 

A Oli 
Jogador Pesado, só dura 1 parte, contudo possui boa aceleração, 

força fisicamente e remate fácil. Gosta de vir buscar jogo atrás 

A Luís 
Jogador irregular, é capaz do melhor e do pior, bom nos livres 

frontais e no remate fora da área. 

A Berna 
Falso lento, jogador com boa técnica individual que gosta de 

baixar no terreno e fazer jogar 

A Almeida 
Jogador muito agressivo com um fortíssimo remate; por vezes 

sem discernimento em frente à baliza  

  Tabela 11 - Análise Individual dos Atletas 
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2. Definição de Objetivos 

2.1 Departamento de Formação  

 O Departamento de Formação do Clube Desportivo Trofense tem como objetivo 

dotar a equipa principal com jogadores oriundos da Formação que tenham elevado 

rendimento e desempenho. 

 Para isso e sobre a premissa “Nós Somos Trofense” pretendemos orientar os 

jogadores de forma a possuírem um rendimento sócio-desportivo elevado para que os 

nossos jogadores possam atingir o sucesso quer na vida pessoal quer em termos 

desportivos.  

 Procuramos ainda potenciar o desenvolvimento dos nossos atletas, quer a nível 

individual quer a nível coletivo, neste sentido procuramos ter uma atitude competitiva 

muito forte para assim os jogadores poderem estar numa luta constante pela superação 

das suas dificuldades. 

2.2 Júniores B  

 No Início da época propusemo-nos a conseguir o apuramento para a segunda fase 

para assim podermos disputar o playoff de apuramento de campeão. 

 Se conseguíssemos chegar à segunda fase, o objetivo como é óbvio seria conseguir 

a subida.  

 A equipa técnica propôs-se a desenvolver as capacidades físicas, psíquicas e 

técnicas dos atletas para que possam assim serem mais-valias para a formação e quem 

sabe um dia triunfar na equipa sénior. Pretende-se ainda dotar os atletas de uma cultura 

tática para assim desfrutarem do seu jogar para que possam atrair os adeptos do clube a 

visualizarem os seus jogos. 
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2.3 Duração dos Objetivos 

 

2.4 Tipo de Objetivos 

2.4.1 Objetivos Formativos 

 Os Objetivos Formativos no CDT são importantes pois os valores do respeito, 

responsabilidade e integridade perante a sociedade contribuem para formação do ser 

humano, antes do “Ser Jogador”; os atletas possuem um conjunto de Normas que devem 

respeitar. 

 Respeitar as decisões e todos os elementos do Clube Desportivo Trofense; 

 Nunca devem mostrar falta de civismo; 

 Não participar em torneios extra-clube e comunicar sempre que não vá ao treino; 

 Respeitar a assiduidade e pontualidade sempre que possível; 

 Salientar constantemente a importância sucesso escolar no seu futuro enquanto 

atletas e futuros homens da sociedade.  

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Assimilação da forma de 

jogar 

No final da 1º Volta estar no 

lugar de acesso ao Playoff 

Conseguir o 1º ou 2º lugar 

para assim disputarmos o 

Playoff de acesso à Nacional 

Pensar jogo a jogo para 

assim não criarmos 

ansiedade 

 

Ser a equipa com menos 

golos sofridos da série assim 

como a equipa mais 

finalizadora da prova 

 

 

 

 

 

 

 

Que todos os jogadores 

tenham a oportunidade de 

realizar um jogo a titular 

Tabela 12 - Duração dos Objetivos 
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2.4.2 Objetivos Sociais 

 Quanto aos Objetivos Sociais, pretende-se que os jogadores CDT tenham 

objetivos relacionados com o contexto onde vivem e trabalhem/estudem. 

 Respeito pelo clube e pelo seu passado; 

 Cumprimento pelas normas estipuladas pelo clube: 

 Desenvolvimento da motivação pessoal: 

 Desenvolvimento da capacidade de assumir compromissos perante o grupo 

(treinador e equipa); 

 Capacidade de manter autoconfiança e equilíbrio emocional mesmo nas situações 

mais difíceis; 

 Garra, empenho e espirito de sacrifício; 

 Capacidade em cumprir as normas do grupo (ser assíduo e pontual); 

 Respeito por todos os intervenientes do fenómeno desportivo (do clube, 

adversários, árbitros); 

Saber aceitar a derrota com humildade e saber ganhar respeitando ao máximo o adversário 

vencido. 

2.4.3 Objetivos de Formação Específica 

 Quanto aos Objetivos de Formação Específica, pretende-se que os jogadores 

CDT adquiriram competências relativas á forma de jogar da equipa. 

 Neste campo existem questões que os atletas já devem reconhecer, tais como: 

 A importância da vantagem numérica em qualquer das fases do jogo; 

 Conhecimento dos processos ofensivos e defensivos (diferenciar o momento da 

posse da bola do momento sem ela); 

 Respeitar os princípios específicos do ataque e da defesa; 

 Devem saber ocupar o seu espaço de acordo com a sua posição no espaço de jogo; 

 Dominar as ações técnico-táticas individuais e coletivas (passe, desarme, 

desmarcações, dobras; entre outras). 
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3. Fundamentos Metodológicos 

3.1 O Jogador 

3.1.1 Etapas de Formação dos Júniores B do Trofense 

 A nossa equipa de Júniores B (jogadores com idade entre os quinze e os dezasseis), 

começam a ver a sua maturação definida, maior parte dos atletas que compõem o nosso 

plantel já jogam no clube á alguns anos como tal já são tecnicamente evoluídos e possuem 

boa cultura tática. Como tal, agora resta-nos fazê-los entender a nossa forma de jogar para 

assim continuarem no seu processo de evolução para assim um dia poderem integrar a 

equipa sénior do clube. 

3.1.2 Perfil de Jogador CDT 

 O Jogador CDT é culto taticamente, dominador, ambicioso, talentoso, inteligente 

e que domina os cinco momentos do jogo, com qualidade técnico-tática, responsável, com 

espírito de sacrifício, garra e com vontade de vencer. 

 Pretende-se que os atletas adotem um estilo de vida (boas notas na escola 

principalmente), compatível com a atividade desportiva de modo a prestigiar sempre o 

CDT. 

3.2 O Treinador 

3.2.1 O Treinador de Jovens 

 Para Serpa (2003), “o treinador de formação tem como função o desenvolvimento 

do praticante, que deve encontrar no desporto uma atividade estimuladora das suas 

capacidades físicas, psicológicas e sociais, de modo a facilitar os processos de adaptação 

às exigências que a vida coloca”. 

“A valorização de um treinador é feita pelos resultados desportivos alcançados 

durante as suas funções, algo que muitas vezes desvia o treinador de formação dos 

seus reais objetivos, que é criar uma metodologia de treino que considera um 

processo de estimulação adequado”  

(Proença, 1998) 

 Considero acima de tudo que o treinador de formação deve saber lidar com toda 

envolvência (pais e resultados) e focar-se no processo de treino de forma a evoluir os seus 

atletas, é óbvio que os resultados alimentam e parecem traduzir a verdade no que ao 

trabalho diz respeito, contudo por vezes quem ganha pode não estar a trabalhar bem. 
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3.2.2 Ensinar a Jogar 

 Para Garganta (2001) existem um conjunto de normas que devemos seguir no que 

ao ensino do jogo diz respeito, que são as seguintes: 

“No ensino do futebol, a componente tática ocupa uma posição nuclear no quadro 

das exigências da modalidade; 

O praticante deve desenvolver a capacidade de controlo de bola; 

Ao nível do processo ofensivo, se as situações de ensino e treino do futebol não 

propiciarem a criação de várias ocasiões de finalização, o jogador perde de vista o 

objetivo central do jogo (o golo); 

Ao nível do processo defensivo, numa fase onde o jogador já domina a marcação 

individual, surge a passagem para uma fase mais complexa que requer que o mesmo 

saiba regular a sua marcação, tendo como referência não apenas o seu oponente 

direto, mas também a posição da bola, dos colegas e dos adversários;” 

 

 No CDT nós procuramos atender a todas estas ideias, no que diz respeito à 

componente tática um atleta formado no CDT deve dominá-la muito bem, esta é uma das 

partes essenciais no nosso processo de treino que consegue fazer com que os atletas 

tenham conhecimento do jogo distinto de outras equipas de reputação parecida à nossa. 

Seguindo uma das nossas premissas, o de o atleta Trofense dever ser culto taticamente a 

utilização da periodização tática é importantíssima. 

 Desde os escalões de tenra idade nós preocupamo-nos com o eu e a bola, como 

tal, eu como treinador de jovens dos 4 aos 10 anos assumo particular importância na 

relação dos pequenos com a sua “melhor amiga”. 

 Tal como referia Garganta, “os atletas devem estar habituados no processo de 

treino a lidar com o “golo” assim como no processo defensivo o jogador deve dominar 

desde cedo a marcação ao adversário”. 

 São visões com a qual eu corroboro a minha opinião. 
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3.2.3 Treinador: Principal/Adjunto 

 O Treinador Principal da equipa é licenciado em Ciências do Desporto pela 

FADEUP. Detém o primeiro nível de Treinador de Futebol sendo esta a sua segunda 

época no clube. 

 A liderança do Mister Bruno teve um equilíbrio entre o estilo autocrático e 

democrático na sua relação com os jogadores e equipa, adaptando-se de acordo com as 

diferentes situações do dia-a-dia do clube. Pediu inúmeras vezes muita intensidade, 

respeito pelas regras do clube, atitude em treino, na competição assim como relembrava 

constantemente uma conciliação do futebol com a escola. 

 Estabeleceu diferentes relações, adaptando-se de acordo com emocionalidade de 

cada atleta. 

 No que diz respeito à nossa relação, treinador / treinador-adjunto, creio que foi 

uma relação em que nos tentávamos completar, eu tentava auxiliá-lo em tudo o que ele 

necessitava, quer dentro quer fora do campo, assim como ele permitia que eu pudesse 

intervir no treino o que para mim foi uma boa experiência. Ao longo do tempo e de acordo 

com os problemas que iam surgindo no grupo nós discutíamos ideias, as formas como 

podíamos melhorar a prestação da nossa equipa que inicialmente não foi a melhor mas 

com o passar do tempo e conhecimento mútuo, entre atletas e equipa técnica fomos tendo 

uma grande prestação. 

 Na minha função contribuí ainda na elaboração dos planos de treino assim como 

no final do treino fazíamos um balanço acerca do benefício de determinado exercício de 

acordo com os feedbacks físicos dos atletas. 

 Eu como adjunto, prestava especial atenção à parte psicológica dos atletas, aqueles 

que não eram constantemente opção, tentando fazer-lhes sentir que também eram 

importantes na equipa e para nós, (a verdade é que eram importantes, pois sem os que 

jogam menos, os onze do fim de semana não podem treinar com qualidade).  

 Com o tempo a minha relação com os jogadores foi melhorando, eles desabafavam 

comigo as suas dificuldades no seio da equipa, os problemas que tinham, assim sendo eu 

funcionava como um elo entre os jogadores e o nosso mister, ajudando-o a perceber 

melhor o funcionamento da equipa no balneário tentando evitar a criação de grupos para 

que assim não colocassem em causa os nossos objetivos nem afetarem o espírito de equipa 

que tanto nós (equipa técnica e todo o departamento de formação) nos esforçávamos por 

criar. 
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 Colaborei ainda com o Mister na elaboração da lista dos convocados, na seleção 

do melhor onze, de acordo com o adversário assim como de acordo com o treino que era 

realizado, o que para isso contribuía cada atleta, o seu esforço e aplicação nos exercícios 

propostos por nós é essencial para assim aparecerem a bom nível.  

 Creio que a nossa boa relação contribuiu de certa maneira para o sucesso da nossa 

época desportiva, é importante a equipa técnica estar em sintonia para assim realizar um 

bom trabalho em prol do clube. 

3.2.4 Funcionamento da Equipa 

 Para o bom funcionamento de uma equipa é necessário haver um conjunto de 

pressupostos, como tal, nós no Clube Desportivo Trofense tínhamos um conjunto de 

tarefas e funções que foram necessárias delegar (quer a atletas como diretores), tais como: 

 O capitão e os sub-capitães foram determinados pelos treinadores, depois de 

ouvidos diretores e coordenador; 

 Aquando de um jogo, por vezes havia um diretor disponível a quem eu pedia para 

fazer a filmagem do jogo, onde depois realizava o relatório de jogo, para assim satisfazer 

o desejo dos atletas, pois sempre que havia filmagem adoravam ver-se na prática 

desportiva, assim como me permitia auxiliar o treinador; 

 No dia de jogo era entregue uma ficha onde se registavam os golos, as zonas entre 

outros itens para preencher, para que depois verificássemos as zonas onde sofríamos os 

golos, onde a nossa defesa era mais vulnerável; para assim realizarmos um registo num 

ficheiro que nos dava gráficos acerca da nossa equipa (consta nos Anexos); 

 Todos deviam estar as vinte horas prontos para treinar, devidamente equipados 

com o equipamento do respetivo dia, caneleiras e chuteiras); 

 Apoiar e incentivar os companheiros de equipa; 

 Tudo o que falarmos no balneário não é suposto ser falado do lado de fora do 

complexo; 

 Respeitar todos os elementos do Departamento de Formação assim como colegas 

de equipa; 

 Qualquer falta ou atraso ao treino deve ser comunicada com antecedência à equipa 

técnica. 

 



 

26 
 

3.2.5 Visão do Coordenador 

 Na Visão do Coordenador o Treinador CDT deve ser um treinador exigente, 

interventivo, organizado, dedicado, ambicioso e que domina o Modelo de Jogo. 

 Deve procurar proporcionar aos jogadores exercícios em que tenham a aquisição 

de comportamentos previstos no Modelo de Jogo. 

 Nos jogos devem prever, antecipar e condicionar comportamentos, ajudar a equipa 

a cumprir o Modelo de jogo assim como refletir com os seus atletas durante e depois do 

jogo. 

 

“Os treinadores são a imagem do Departamento de Formação, logo tudo o que dizem 

e fazem é decisivo para o sucesso do Projeto” 

 

3.2.5.1 Funções do Treinador 

 No clube, nós treinadores temos como funções planear, orientar e avaliar os 

treinos assim como os jogos previstos no microciclo de acordo com a metodologia de 

treino adotada, tendo como finalidade o desenvolvimento da capacidade de jogo dos 

jovens jogadores conforme o modelo de jogo. 

 Sob o ponto de vista desportivo, temos de manter a base de dados da equipa 

atualizada. 

 Transmitir aos atletas os objetivos que se pretendem alcançar nos treinos e nos 

exercícios que realizam. 

 Ser o exemplo nas condutas, atitudes e nas relações para com os diversos agentes 

desportivos. 

 Orientar os jogos da sua equipa de acordo com o modelo de jogo, mantendo uma 

atitude pedagógica e de rigor disciplinar, de acordo com o Regulamento Interno. 

 Elaborar e ter sempre atualizado o dossier da equipa. 

 Participar ao coordenador as infrações ao Regulamento. 

 Ser pontual. 

 As correções e os diálogos com os jogadores e árbitro serão sempre realizadas 

com o máximo respeito e mantendo as formas próprias do “fair-play”. 
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 Independentemente do resultado no final do encontro, jogadores, delegado e 

treinadores devem manifestar uma atitude positiva, deixando as correções e análises para 

as sessões de treino seguintes. 

 Participar ao coordenador sempre que não possa estar presente. 

 Participar em eventuais iniciativas organizadas pelo departamento. 

 Nos escalões com mais do que uma equipa sempre que seja possível os treinadores 

estarão presentes nos jogos. 

 Sempre que seja possível, acompanhar toda a atividade desportiva do 

departamento;  

 Reunir mensalmente com o coordenador. 

 Respeitar todas as pessoas que pertencem ao CDT, “Cumprimentar”. 

3.2.5.2 Instalações e Material 

 Quanto às instalações e ao material temos uma série de normas a cumprir, tais 

como: 

 Ser o primeiro a entrar no local do treino ou jogo; 

 Apresentarmo-nos devidamente equipado nos treinos e jogos (equipamento do 

clube); 

 Afixar mensalmente três atletas responsáveis semanais pelo material; 

 Antes de cada treino, entregamos a requisição do material ao responsável pelas 

instalações; 

 O treinador responsabiliza-se pela correta utilização do material. Se alguma bola 

passar a vedação do complexo, informar o responsável pelas instalações no momento. 

3.2.5.3 Procedimentos para os Jogos 

 Nos dias que precedem o jogo precisamos de ter em conta algumas normas de 

forma a completar a ida para o jogo com sucesso, tais como: 

 Estabelecer com os diretores a hora de partida. A chegada ao local do jogo deve 

ocorrer uma hora antes do início do mesmo; 

 Marcar a concentração no estádio, cerca de 10 minutos antes da hora de partida; 
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 A Convocatória é feita por ordem alfabética, assinada pela equipa técnica e pelo 

diretor que afixa no respetivo placar; 

 Antes da partida, dialogar com diretores sobre os possíveis jogadores que não 

regressam com a equipa. 

3.2.5.4 No Local de Jogo 

 Os jogadores responsáveis pelo material dessa semana colaboram com os diretores 

no transporte do material da equipa. No caso de não estarem convocados será o capitão 

ou os sub-capitães; 

 A chegada e saída dos balneários deve ser grupal e em união; 

 Questionar se alguém está impedido de participar no jogo (expulsão ou outro 

motivo); 

 Permitir cinco minutos para os jogadores contatarem com o espaço do jogo; 

 Treinador informa o diretor da constituição da equipa; 

 A reunião tática deve durar entre quinze a vinte minutos; 

 Minutos para que todos jogadores se equipem; 

 Treinador afixa os esquemas táticos e esclarece os mesmos;  

 Saída para o aquecimento, cerca de vinte e cinco minutos antes da hora de início; 

 Antes da ida para o campo realizamos o grito da equipa; 

 Na entrada em campo, alinhamos para o público e de mãos dadas saudamos o 

público com o grito “TROFENSE”. 
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3.2.5.5 Reunião Tática 

 Na reunião que antecede o jogo devemos realizar uma breve introdução acerca do 

modelo de jogo, organização e concentração nos cinco momentos do jogo. 

 Referir a constituição da equipa inicial, quanto à organização da equipa, o treinador 

deve relembrar alguns princípios e subprincípios. 

 Deve ser mantido um ambiente equilibrado e positivo para retirar a ansiedade aos 

atletas no sentido de potenciar as nossas qualidades. 

3.2.5.6 Especificidade da Linguagem 

 

 

 

 

Especificidade da Linguagem: Palavras-chaves 

Ataque 

Organizado 

Bloco Aberto 

Sobe Equipa 

Largura 

Profundidade 

Projeta 

1x1 

Muda 

Joga Seguro 

Circula 

Apoio-Rutura 

Envolve 

Zona 1, 2, 3 e 

4 

Jogo Aberto 

Penetra 

Transição 

Ataque-

Defesa 

Junta linhas 

Bascula 

Fecha 

Ataca a bola 

Marca 

Condiciona 

Contenção 

Cobertura 

Perna 

Forte 

Pressiona 

2º Bola 

Baixa 

Segurança 

Pára a 

Jogada 

Defesa 

Ataca bola 

Calcula a 

trajetória 

Bloco 

Fechado 

Alinha pelos 

centrais 

Marca 

Condiciona 

Contenção 

Cobertura 

Perna Forte 

Pressiona 

2º Bola 

Baixa 

Segurança 

Pára Jogada 

Transição 

Defesa-

Ataque 

Sobe Equipa 

Profundidade 

Joga Zona 1 /2 

Acelera 

Leva 

1x1 

Penetra 

Apoio -Rutura 

Zona 1 /2 / 

3 / 4 

Segura 

Muda 

Liga Atrás 

Joga 

Seguro 

Tabela 13 - Especificidade da Linguagem 
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3.3 O Treino 

 “O fundamento metodológico do treino desportivo assenta na repetição lógica, 

sistemática e organizada de diversos exercícios que determinam a linha de orientação e 

a profundidade das adaptações dos jogadores à especificidade do jogo de futebol” 

(Castelo, 2003). 

 Nós no CDT procuramos repetir de forma consistente de forma a criar um hábito, 

contudo nunca deixando de interferir com a criatividade, existe um conjunto de 

movimentos definidos, um conjunto de posicionamentos que devem cumprir; com a bola 

no pé a história é outra e quem tem o “poder” é o atleta que deve decidir da melhor 

maneira. 

3.3.1 Modelo de Treino 

 O modelo de treino adotado na formação do Clube Desportivo Trofense é a 

Periodização Tática, pois para concretizar as atitudes e comportamentos é necessário 

privilegiar a especificidade no treino. 

 O modelo de treino contempla um conjunto de exercícios denominado por bateria 

de exercícios de forma a operacionalizar o mesmo. 

 “O cumprimento do Princípio da Especificidade só é realmente 

atingido se durante o treino os jogadores entenderem os objetivos e as 

finalidades dos exercícios; os jogadores mantiverem um elevado nível 

de concentração durante o exercício; e o treinador intervier adequada e 

atempadamente perante o exercício.” 

(Oliveira, 2003) 

 Para (Carvalhal, 2001), “a especificidade do treino implica a simulação, quer em 

termos mais gerais quer em termos mais particulares, dos princípios do Modelo de Jogo”. 

3.3.2 Sessão de Treino 

 Cada sessão de treino teve a duração de noventa minutos. 

 Cada sessão continha uma parte inicial (dez a vinte minutos), parte principal 

(quarenta a sessenta minutos) e parte final (dez a vinte minutos). 

 Na Parte Inicial os jogadores efetuam um aquecimento dos membros inferiores, 

meiinhos, existia também uma conversa inicial acerca da sessão de treino; 
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 Na Parte Principal eram realizados os jogos reduzidos, exercícios competitivos, 

entre outros. 

 Na Parte Final o treino seria mais “levezinho”, ou seja, poderia ser realizada 

finalização cruzada, torneio de penalties, terminar com reforço muscular, ou até ser uma 

continuação da parte principal. 

 Como os nossos treinos são realizados de acordo com a periodização tática os 

exercícios são sempre realizados tendo em conta a nossa forma de jogar. 

 Em todos os exercícios pretendíamos que os jogadores manifestassem muita 

aplicação, intensidade, garra, agressividade assim como estimulávamos a sua capacidade 

de decisão. 

3.3.3 Mesociclo e Microciclo de Treino 

  

 Na tabela acima é possível verificar os temas abordados ao longo do 

mesociclo/microciclo de treino. O microciclo foi sempre seguido de acordo com o 

estipulado, salvo raras exceções. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

11 12 13 14 15 16 17 

Organização 

Defensiva 

 

1x1 + linha 

 

Organização 

Ofensiva 

 

Saídas 

Folga 

Organização 

Defensiva, 

Defesa com 

½ campo 

 

Organização 

Ofensiva, 

Posse + 

Combinações 

Ofensivas 

 

Organização 

Defensiva 

 

Bloco 

Defensivo 

 

Organização 

Ofensiva 

Posse + 

Combinações 

Organização 

Defensiva 

Convite 

 

Organização 

Ofensiva 

 

Transição 

Rápida + 

Circulação 

 

Esquemas 

Táticos 

Defensivos 

Folga Jogo 

18 19 20 21 22 23 24 

Tabela 14 - Mesociclo e Microciclo de Treino 
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3.3.4 Microciclo Padrão 

 

 No nosso microciclo padrão existe um conjunto de exercícios (bateria de 

exercícios), de acordo com o modelo de jogo da formação que devem ser realizados de 

acordo com o treino da semana. 

 

Segunda-feira: Recuperação ativa em regime técnico-tático 

 Este era o treino mais curto da semana pois os primeiros trinta minutos eram 

passados em palestra. 

 Discutiam-se os erros, o que fizemos de bem, o que podíamos fazer para melhorar, 

ou seja, havia uma discussão entre atletas e treinadores. Por vezes quando havia filmagem 

do jogo eu criava uma apresentação acerca dos acontecimentos do jogo. 

 Neste dia quando ganhávamos havia mais tranquilidade, os jogadores podiam 

fazer a sua recuperação com maior alegria, nós treinadores, procurávamos criar exercícios 

mais intensos para os que jogaram menos ou não jogaram e menos intensos para os que 

tiveram mais minutos. 

 

Terça-Feira: Folga 

 Normalmente havia folga, salvo raras exceções em que havia jogo ao sábado e 

este passava a ser o segundo treino da semana. 

 

Quarta-Feira: Organização ofensiva/defensiva em regime de força; 

 Este era o treino mais intenso da semana, normalmente haviam sempre jogos 

reduzidos, onde nós pedíamos uma forte reação à perda da bola e posse da mesma. 

 Procurávamos que neste dia houvesse muita interação entre os atletas nos 

exercícios, como os mesmos eram executados em espaços reduzidos queríamos que daí 

resultasse muita comunicação, agressividade e disputas de bola. Por vezes eram ainda 

realizados exercícios de força, coordenação e velocidade (saltar barreiras, desvio de 

cones, entre outros). 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Jogo Recuperação Folga Força Resistência Velocidade Folga 

Tabela 15 - Microciclo Padrão 
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 Em alguns dias havia ainda tempo para jogo formal, normalmente em três quartos 

do campo.  

 

Quinta-Feira: Organização ofensiva/defensiva em regime de resistência 

 Neste dia da semana havia sempre jogo formal, era o dia em que aprimorávamos 

a estratégia, testávamos os jogadores (supostamente uma equipa titular), outras vezes 

jogava a linha defensiva (que nós pensávamos ser a titular contra o ataque), ou com três 

médios juntos. 

 Existiam um conjunto de condições que podiam variar durante o jogo (quer em 

termos de espaço (encurtar o terreno de jogo), em termos do número de jogadores 

(superioridade ou inferioridade)); ou seja de acordo com as caraterísticas do adversário 

que iremos defrontar. 

 

Sexta-Feira: Situações de Jogo em regime de velocidade 

 Este é o último treino da semana, um treino mais suave fisicamente onde os atletas 

treinam bolas paradas (livres e cantos), realizavam ainda exercícios de circulações táticas 

com finalização, finalização cruzada. 

 Por vezes eram ainda realizado o jogo das cinco balizas para num espaço reduzido. 

3.3.5 Métodos de Treino 

 Para Castelo (2009), “o planeamento do treino deve ser preparado de acordo com 

a forma de jogar da equipa, para isso devemos recorrer aos exercícios competitivos, 

exercícios esses que se assemelham ao formato de jogo, logo são os mais indiciados para 

preparar os jogos e os atletas”. 

 Como é possível verificar ao longo do trabalho, nesta época também foram os 

exercícios competitivos os que mais figuraram no nosso processo de treino, algo que nos 

satisfez a nós equipa técnica pois assim foi possível realizarmos um boa época quer 

taticamente quer tecnicamente já que ambas as componentes estão interligadas. 
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 Como se pode constatar na imagem, os exercícios específicos de preparação 

tiveram uma preponderância muito grande no treino de formação dos jovens do CDT. 

Esta situação vai de encontro ao nosso modelo treino, que privilegia o contato com a bola. 

 

 

 

 

 

 Os EEPG contribuem com metade do tempo dos EEP, normalmente foram 

realizados no início da parte principal da sessão de treino (refiro-me a exercícios de 

manutenção da posse de bola), embora por vezes à segunda e sexta iniciássemos a sessão 

com os lúdico-recreativos.  

 Os EPG foram realizados no início da sessão de treino, alongamentos dinâmicos 

ou aquecimento geral, como realizamos o programa FIFA 11+, pelo menos duas vezes 

por semana eram introduzidos, ou seja, também despendemos algum tempo em exercícios 

sem bola, embora não seja comparado aos EEP. É também engraçado verificar que as 

palestras com o Grupo ocupam mais tempo que os EPG, isto também porque à segunda 

os primeiros trinta minutos eram dedicados à reflexão do fim-de-semana. 

 Nos anexos poderão ser visualizados alguns dos exercícios que realizamos ao 

longo da época. 

 Quanto ao volume planeado e ao tempo útil existe uma diferença de sessenta horas 

que deveria ter sido menor, pois significaria um acréscimo de mais de dois dias de 

trabalho de campo. 

Figura 11 - Tempos dos Métodos de Treino em Minutos 

Figura 12 - Somatório dos Métodos de Treino 
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3.3.6 Observação e Análise do Treino 

 Neste tema é difícil dizer algo pois os nossos treinos não eram filmados, como tal, 

a observação e análise de treino que nós fazíamos diz apenas respeito ao conhecimento 

que nós tínhamos dos atletas, de acordo com a sua performance habitual / aplicabilidade 

nos treinos tirávamos a melhor ilação sobre os atletas que estariam melhor preparados 

para defrontar o adversário. 

 A única análise que fazíamos do treino diz respeito aos tempos dos exercícios que 

eu retirava para verificar que tipo de trabalho fizemos para depois o confrontar com a 

nossa performance desportiva. 

3.3.7 Controlo e Avaliação do Treino 

 O Controlo do Treino era efetuado através do preenchimento da folha de 

assiduidade, quer pelo Mister Principal para depois ir para o dossier do clube, quer por 

mim num ficheiro que criei para o efeito. 

 

EEP EEPG EPG A / I / O Falar c/ Grupo 

112,6 horas 51,9 horas 25,2 horas 19,6 horas 34,9 horas 

Tabela 16 - Tempos dos Métodos de Treino em Horas 

E. Preparação 

Geral; 11%

E. Específicos 

Preparação Geral; 

21%

E. Específicos de 

Preparação; 46%

Falar com o Grupo; 

14%

Água / Instrução / 

Organização; 8%

Percentagem do Treino

E. Preparação Geral

E. Específicos Preparação Geral

E. Específicos de Preparação

Falar com o Grupo

Água / Instrução / Organização

Figura 13 - Gráfico com percentagens dos tempos de treino 
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3.4 O Jogo 

3.4.1 Planificação conceptual e planificação estratégico-tática 

 Segundo Castelo, J. (2009), “a planificação conceptual da equipa da equipa é uma 

base importante para a concretização do modelo de jogo sendo o mesmo criado de acordo 

com a análise da equipa, ou seja, as ideias do treinador são importantíssimas na 

elaboração do mesmo.”  

 Para Matvéiev, L. (1990), “a época ou macrociclo tem três períodos”, 

fundamentou as suas explicações com base na teoria da Síndrome da Adaptação Geral. 

 Tal como Castelo, nós no Clube Desportivo Trofense seguimos o modelo de jogo 

e de treino de acordo com os ideais do Departamento de Formação do Clube; 

 Na elaboração do modelo de jogo da sua equipa, Marisa Gomes (2010 cit. por 

Tamarit, 2013), refere que a elaboração do mesmo está diretamente interligado com o 

contexto a que chegamos. 

3.4.2 Criação de um Modelo de Jogo 

 Segundo José Mourinho, “é determinante definir uma forma de jogar, um modelo 

para a equipa e é fundamental treinar em função da forma de jogar” (Oliveira, Amieiro, 

Resende & Barreto, 2006). 

 Para Castelo (2010), “o modelo de jogo não é um ponto de chegada, é uma estação, 

uma vez que não há modelo de jogo que não tenha tendência para evoluir” 

 Corroborando com as teses acimas descritas, o Departamento do CDT construiu 

um modelo de jogo tendo em conta as caraterísticas dos jogadores, o formato da 

competição assim como de acordo com os objetivos do clube. Neste Departamento é 

fundamental ter a ambição de ser campeão em todos os escalões da formação. 
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3.4.3 Modelo de Jogo 

“A finalidade do modelo de jogo é proferir sentido ao desenvolvimento do processo 

em face de um conjunto de regularidades que se pretende observar, ou seja, delinear 

o caminho e os passos a serem dados.” O modelo de jogo busca desenvolver um 

processo coerente e específico de treino, preocupado em criar uma determinada 

forma de jogar, orientada por padrões comportamentais (princípios de jogo) em seus 

quatro momentos: organização defensiva e ofensiva, transição defensiva e ofensiva.” 

(Garganta, 1997) 

 O nosso modelo de jogo tem em conta o modelo do departamento de formação do 

clube.  

Tinha algumas premissas que deviam ser respeitadas, a atitude tática permanente, grande 

dinâmica ofensiva e defensiva, privilegiar a posse de bola e rapidez nas transições. 

 O nosso sistema tático habitual era o 1x4x3x3 e privilegiávamos o ataque 

organizado. 

 Por vezes, em alturas em que o resultado não era o ideal, já perto do final do jogo 

o treinador tinha a liberdade de alterar, chegamos a utilizar o 1x3x5x2. 

3.4.4 Modelo de Jogo Adotado Vs. Caraterísticas dos Jogadores 

 O modelo de jogo adotado por nós é igual em todo o Departamento de Formação, 

contudo os treinadores têm a liberdade de o adaptar às caraterísticas dos seus atletas. 

 Um dos nossos movimentos preferidos e de onde surgiram vários golos foi quando 

a bola chegava ao pé do nosso extremo esquerdo (destro), onde o seu movimento 

preferencial era ir para dentro, onde efetuava um passe a rasgar para o extremo direito 

que aparecia solto nas costas do lateral, ou ainda efetuar um passe para a diagonal do 

ponta que surgia assim em zona frontal ou ia para a linha onde cruzava ou assistia o lateral 

que vinha de trás; ou seja, o que quero dizer com isto é que apesar de termos um modelo 

de formação existe a possibilidade dos treinadores adaptarem as caraterísticas dos seus 

jogadores e os seus movimentos preferenciais à forma de jogar da equipa. Nunca 

dissemos a esse jogador para vir para dentro (rematar ou assistir o extremo contrário), ele 

é que livremente realizava esses movimentos que desequilibravam imenso o adversário. 

Levou a que muitos companheiros o quisessem imitar, as mudanças de corredor 

começaram a ser uma constante na nossa equipa sem que nós os tivéssemos estimulado 

para isso, ou seja, a criatividade dos atletas está sempre em constante evolução. 
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3.4.5 Organização Ofensiva 

 Na visão de Queiroz (1986), este é o momento que ocorre na fase de ataque, 

englobando ações decorridas após a equipa conseguir recuperar a bola e mantê-la de 

forma segura, terminando quando a mesma perde a posse de bola. 

 Quando estávamos em organização ofensiva procurávamos ter largura no terreno 

de jogo, jogar com segurança primeiramente, evitar as perdas de bola nas zonas centrais, 

circular rápido a bola com o mínimo de toques possível por atleta, variações rápidas de 

corredor, tentar controlar o jogo com posse de bola segura até que surgisse o momento 

ideal para atacar.  

 Bola no nosso GR: os dois centrais abrem, laterais preparam para projetar. Se der 

para sair jogar sem pressão o Gr joga num dos centrais, se não manda fechar e bate para 

um dos alas, para assim alguém ganhar a 2º bola já no meio campo ofensivo adversário. 

Contudo, se o adversário colocar 2 homens nos nossos centrais pode ainda haver a 

possibilidade de o Médio Defensivo baixar e receber do Gr, mas isto apenas se não houver 

risco nenhum. 

 O Central recebe bola: se o central a receber receciona-a sempre para dentro 

para assim em caso de pressão jogar para o central contrário. Se receber muita pressão 

(ficar de costas para o jogo) e tiver os “caminhos fechados deve jogá-la de novo ao Gr e 

ele bate. 

 Se receber pressão mas tiver de frente deve procurar a profundidade, costas do 

lateral adversário ou procurar a costas do Central mas nunca chutar à sorte, procurar 

sempre fazer um passe na direção de um colega. 

 Bola no Lateral: quando a bola segue na direção do lateral, o extremo desloca-se 

para dentro, faz dupla desmarcação (apoio-rutura). Preferencialmente o lateral joga na 

rutura do extremo ou joga no apoio do extremo (segunda opção). 

 Bola no MC: no setor intermédio, sempre que os MC têm bola, os extremos 

abrem, desmarcam-se em apoio para tabelarem com os interiores e receberem na 

profundidade.  

 Consoante a situação o m. interior deve escolher entre jogar nas costas ou mudar 

o centro de jogo. 



 

39 
 

 Bola no Extremo: quando a bola entra no extremo aberto, o defesa lateral 

(consoante seja o nosso extremo se for um rápido e forte no 1x1 dá só apoio frontal, se 

for um jogador mais limitado, acelera e projeta nas costas); 

 Se a bola entrar no extremo destro do lado esquerdo, o extremo contrário deve 

contar com um passe para as costas do lateral para assim este ficar frente-a-frente com o 

Gr; do lado direito não se aplica pois não temos nenhum extremo esquerdino. 

 Pode ainda haver a possibilidade do extremo receber a bola e haver uma diagonal 

do ponta. 

 Se o extremo receber dentro, o lateral desse lado projeta, e o interior contrário 

pode realizar o “joga” (ir nas costas do lateral) ou servir de apoio frontal para o extremo 

jogar de primeira no M. Interior contrário ou num passe mais longo no lateral contrário. 

 Bola no Ponta de Lança: o ponta de lança pode ser servido de várias formas. 

Pode aparecer na zona central da área (através de cruzamentos), pode dar apoio frontal 

aos m. interiores e aos extremos, pode realizar roturas nas costas da defesa ou até procurar 

o espaço nas costas se a equipa contrária jogar subida. 

3.4.6 Organização Defensiva 

 A nossa organização defensiva assentava na premissa “Se todos corrermos um 

bocadinho ganhamos a bola rapidamente”, como tal e contra equipas acessíveis e que 

gostavam de arriscar efetuávamos uma pressão alta, impedíamos que eles saíssem a jogar 

como estavam habituados e retirávamos dividendos disso, pois eramos uma equipa muito 

perigosa com a bola em nosso poder. Contudo, tínhamos outra estratégia, chamada de 

“Convite”, em que o objetivo da mesma era bloquear a equipa adversária. 

 Deixávamos eles saírem a jogar no central (o nosso PL cortava logo a linha de 

passe para o central contrário, o nosso m. interior contrário chegava perto do m. defensivo 

adversário, assim a equipa adversária só tinha duas soluções. 

 Jogava no Lateral e nós fechávamos logo espaços. 

 Controlávamos a profundidade com facilidade (a não ser que tivessem pontas 

rápidos), aí baixávamos um pouco o bloco e o nosso ponta encaixava no m. defensivo 

deles para o impedir de mudar o centro de jogo.  

 Deveríamos ter sempre em atenção a bola descoberta para assim baixarmos 

rapidamente em bloco ou não. 
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3.4.7 Transições 

 Na visão de Garganta (2006), “as transições de fase são fases críticas do jogo 

com grande importância para a eficácia da dinâmica de jogo”.  

 Na nossa divisão as transições são fases de jogo que ocorrem em quase todas as 

partidas, devido ao cansaço e à falta de preparação assim como interligadas à má 

preparação psicológica os atletas não conseguem cumprir o seu papel taticamente e abrem 

espaços que podem ser explorados pelas equipas adversárias. No meu caso, os nossos 

atletas deviam à exigência na componente tática raramente foram apanhados em contrapé 

ao longo da temporada, levávamos a equipa adversária para a zona lateral do campo. 

 No momento da Transição Ofensiva eramos uma equipa muito perigosa pois 

tínhamos extremos e pontas rápidos que rapidamente apareciam nas costas da defensiva 

contrária. Como tal, em jogos mais abertos ou mais difíceis e quando tínhamos mais 

dificuldade em ter a bola, optávamos por baixar o bloco, deixa-los ter confiança com a 

bola lá atrás, sempre convictos que a íamos ganhar e quando eles arriscavam eram 

apanhados desposicionados, mal ganhávamos a bola o objetivo era coloca-la na ala para 

assim o extremo partir no 1v1 com o lateral; a não ser claro que desse para ir pela zona 

central. 

 O objetivo era chegar com o menor número de toques possíveis à baliza do 

adversário. 

  “A transição ofensiva tem duas possibilidades. Na primeira, o jogador que 

recupera a bola deve colocar esta no jogador que se encontra à frente da zona de 

recuperação, havendo assim um imediato passe em profundidade, sendo o mesmo 

somente realizado quando houver certeza no sucesso do mesmo. Na segunda, não 

sendo possível efetuar a primeira, o objetivo passa por colocar a bola fora da zona 

de pressão.” (Oliveira, 2003) 

 No momento da Transição Defensiva a nossa equipa tinha instruções para 

aquando da perda da bola efetuar uma pressão rápida, se possível realizar uma falta 

cirúrgica para assim dar tempo à nossa equipa de se reposicionar, assim mal surgisse a 

falta e eles quisessem bater rápido alguém se colocaria à frente da bola para impedir o 

batimento rápido da mesma e esperar pelo aviso do árbitro para dar espaço. Contudo, se 

sem sucesso, o importante era manter a linha defensiva alinhada para aquando da falha 

no controlo da bola a defensiva parar de baixar e desarmar o oponente, tendo sempre em 



 

41 
 

conta os adversários e o controlo da profundidade. Não esquecer portanto o Gr, elemento 

importante no controlo da nossa zona de segurança. 

 Para isto não acontecer é necessária agressividade e intensidade aquando da perda, 

o jogador mais próximo deve ir com garra no portador e os restantes chegarem perto dos 

jogadores que o rodeiam para assim eles não terem espaço. 

 Contudo, se não se conseguir bloquear o ataque, devemos tentar retardar a saída 

rápida deles, obriga-los a jogar pelos centrais para assim “reorganizarmos tropas”. 

 Para Guilherme Oliveira (2004), “o momento de transição ataque-defesa é 

caraterizado por comportamentos que se devem assumir durante o tempo após a perda da 

posse de bola e que coincide com uma desorganização momentânea de ambas as equipas”. 

3.4.8 Esquemas Táticos 

 Castelo (2009), divide “os tipos de marcação em três: por zona, individual ou 

mista”. 

 Na visão de Teodorescu (1984), estes “são lances onde se pretende assegurar 

condições favoráveis à obtenção do golo através de combinações táticas, ou seja, a 

coordenação das ações individuais entre vários jogadores”. 

 Nos esquemas táticos os atletas são posicionados de acordo com o modelo para a 

Formação que determina o posicionamento dos jogadores nessas situações. 

 Pode ver-se nos anexos um exemplo de uma folha que era colocada no dia de jogo 

com a distribuição dos atletas em determinada zona, quer seja ofensivamente quer seja 

defensivamente. 

3.4.9 Observação e Análise do Jogo 

 A observação e respetiva análise era feita de duas formas, através da gravação do 

jogo (quando havia alguém disponível para filmar o mesmo) e através do preenchimento 

de uma folha com as mais variadas estatísticas (desde o número de faltas, remates, cantos, 

entre outros). 

3.4.10 Controlo e Avaliação da Competição 

 O controlo e avaliação da competição era realizado através do preenchimento de 

uma ficha estatística, em que após o jogo era preenchida no computador e nos indicava 

os mais variados dados. Nos anexos é possível verificar um exemplar. 
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3.5 Outros Temas 

3.5.1 Trabalho na Escola de Futebol Trofintas 

 Ao longo do ano enquanto estagiei na equipa de Júniores B acumulei o trabalho 

como treinador na Escola de Futebol Trofintas onde praticam futebol crianças dos 4 aos 

10 anos. 

 Foi um trabalho muito divertido, foi fantástico observar a sua evolução ao longo 

do tempo, principalmente a nível mental e técnico. Muitos deles quando foram para a 

escola de futebol mal sabiam dar um chuto numa bola, e após o térmito da época já sabiam 

pentear e fazer a tesoura assim como passar. 

 Foi um ano muito proveitoso para mim pois pude fazer o que mais gosto, treinar, 

treinar e treinar. 

 O principal nestas idades é o divertimento e a aprendizagem de conceitos ao nível 

da coordenação e da técnica. 

 Destaco o Labirinto, um conjunto de sinalizadores no chão em que o objetivo era 

driblarem-nos, eu realizava um percurso com os mesmos e eles deram o nome ao 

exercício. 

3.5.2 A Formação em Portugal e no CDT 

 Já há quase 20 anos atrás, Proença (1998) afirmava que “Portugal não dá 

importância ao treino de formação”.  

 Atualmente Portugal consegue exportar talentos com grande facilidade, o jogador 

português é um atleta reputado em todo o mundo assim como cada vez mais são os 

treinadores devido ao “Mourinhismo”. No CDT o jovem português tem assumido grande 

importância, posso dizê-lo que tal acontece devido às dificuldades financeiras que o clube 

atravessa. Na época 2015/16 sessenta por cento do plantel era composto por jovens 

formados na casa, algo que espelha a importância do nosso Departamento no futuro do 

clube assim como na formação de homens capazes de lidar com a negação. Dum plantel 

de juniores apenas três ou quatro têm a oportunidade de vir a treinar com o plantel sénior 

de forma a fazer parte das opções da mesma, logo num plantel de 22 existem 18 que não 

vão ter a oportunidade de seguir o destino do futebol no clube, logo devem ter sucesso 

escolar para assim definirem o rumo da sua vida. 
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3.5.3 O Modelo LTAD (Long-Term Athlete Development) 

Este modelo foi sugerido por Stafford (2005), com base na pesquisa de Balyi, e 

engloba as seguintes etapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele determina o percurso a realizar pelos atletas durante a sua vida desportiva. 

 No princípio Fundamental, o da base da pirâmide pretende-se que os jovens 

atletas desenvolvam o prazer pela atividade assim como adquiram competências motoras; 

 No Aprender a Treinar, deve haver uma introdução à prática (ensinar as 

habilidades básicas da modalidade praticada; 

 No Treinar para Treinar, deve ser iniciada a componente mais física da 

modalidade em questão assim como repartir a maior parte do treino à parte mais 

específica da modalidade; 

 No Treinar para Competir, existe um ênfase à preparação para a competição, os 

atletas devem estar preparados técnico-taticamente, fisicamente e psicologicamente para 

a competição; 

 No Treinar para Ganhar, nesta fase o atleta já deve dominar a sua modalidade, 

a partir daqui o treinador deve ajudar o mesmo a chegar ao seu potencial máximo de 

desempenho; 

 Na última etapa, a Retenção pretende-se que os atletas em fim de carreira 

contribuam ativamente na modalidade (como treinadores, dirigentes, etc.). 

Figura 14 - Etapas do Modelo LTAD (adaptado de Stafford, 2005) 
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4. Organização do Processo de Treino 

4.1 Programação 

 No que diz respeito à Programação, ela foi realizada pelo coordenador que 

reuniu os treinadores do departamento do clube e explicou-lhes o que seria feito, a forma 

como iria ser conduzido o processo de treino, que tínhamos exercícios padrão que tinham 

de ser feitos a cada microciclo e respetiva sessão de treino. No clube o processo de treino 

adotado é a periodização tática que será desenvolvida mais à frente como foi utlizada. 

 Explicou ainda aos treinadores mais novos como era a envolvente do clube, 

entregou uma ficha com os atletas que iriamos encontrar na nossa equipa (com as supostas 

posições dos mesmos) e deu uma explicação sobre a anterior época desportiva (das 

caraterísticas dos atletas tal como do seu nível futebolístico); assim como definiu os 

objetivos para esta equipa este ano; ou seja, traçou o caminho que teríamos que realizar. 

 Por esta altura o calendário ainda não tinha saído como tal ainda não era possível 

planear de acordo com o mesmo. 

4.2 Periodização 

 No que diz respeito à Periodização da época desportiva ela foi preparada pela 

equipa técnica em conformidade com o coordenador de formação. 

 No Período Preparatório foi preparado para os atletas um conjunto de exercícios 

que fossem de encontro ao nosso modelo de jogo / nossa forma de jogar para que os 

atletas que regressavam das férias e para aqueles que não se prepararam adequadamente 

para um início de época pudessem ganhar ritmo competitivo.  

 Como tal o nosso foco foi ajudar os atletas a evoluir nas capacidades tático-

técnicas, individuais e coletivas, físicas e psicológicas que estavam inseridas no nosso 

modelo e de onde faziam parte os nossos princípios de jogo, ou seja, a preparação da 

equipa para a época desportiva foi preparada sempre no sentido de desenvolver a nossa 

forma de jogar. 

 Neste período os treinos foram iniciados com volumes e intensidades 

substancialmente altas mas que foram sendo aumentadas ao longo do tempo. 

 O nosso período preparatório conteve cinco semanas e nestas foram realizados 

sete jogos de treino que já foram abordados anteriormente. 

 No Período Competitivo houve um aumento da intensidade e da exigência nos 

treinos, fizemos um upgrade aos exercícios pois determinados princípios já tinham sido 
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assimilados, contudo foi criada uma rotina o que permitiu aos atletas desfrutarem do 

treino assim como desenvolver as suas capacidades sem pressão, algo que também se 

deveu à sua performance que foi melhorando ao longo do tempo. 

 Neste período existiram a pausa do Natal e da Páscoa o que permitiu aos atletas 

recuperarem energias para continuar a nossa caminhada. Quero com isto dizer que por 

vezes era necessário fazer ajustes ao nosso microciclo assim como por vezes os jogos 

eram ao sábado e a nossa folga passava a ser à quinta e não à terça. 

 Este período teve a duração de nove meses (39 Microciclos). 

 No Período de Transição o nosso plantel juntou-se à equipa de juniores para 

assim ser efetuada a preparação da próxima época. Foi também com o intuito de os 

juniores do clube de segundo ano passarem-lhes a informação do que é “Ser Júnior” no 

Clube Desportivo Trofense. 

 Como é normal houve uma diminuição do volume e intensidade assim como havia 

um relaxamento diferente da restante, houve também uma diminuição do número de 

sessões de treino por microciclo. Este período teve a duração de três semanas. 

4.3 Planificação 

 No que diz respeito à Planificação Concetual, o que fizemos na nossa equipa 

foi aferir as condições do grupo etário com que iriamos trabalhar, ter a informação do seu 

percurso anterior assim como a relação entre o mesmo e os nossos objetivos. 

 Percebemos ainda que são um grupo de jogadores que já estão habituados ao 

processo de treino que vamos aplicar, ou seja, a periodização tática já se mantém no 

Departamento de Formação do Clube à alguns anos, logo eles já estão familiarizados com 

o processo. 

 O nosso plantel creio ser o ideal (vinte e dois atletas), sendo que se for necessário 

poderemos recorrer à equipa B (em casos mesmo extremos) pois não queremos que os 

objetivos dessa equipa sejam destruídos.  

 A nossa equipa apenas vai competir na AF Porto (1º Divisão) pois é a única 

competição do distrito para este escalão, os jogos são domingo a domingo (salvo raras 

exceções, poderão ser ao sábado). 

 No que diz respeito à Planificação Estratégica diz respeito à forma como vamos 

efetuar a preparação da equipa para assim atingirmos os nossos objetivos assim como ao 

planeamento que realizamos ao nível do treino de acordo com o nosso modelo de jogo. 
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 No que diz respeito à Planificação Tática a aplicação prática de um modelo de 

análise do treino para assim se tirarem ilações para o melhoramento do processo de treino 

para assim ele ir de encontro com as ideias de jogo do treinador, ou seja, é um instrumento 

que pode e deve ser utilizado para ajudar os treinadores nas escolhas dos seus exercícios 

para daí tirarem benefícios ou não. 

4.4 Definição de Programas 

4.4.1 Programas de Scouting e Nutrição 

 Nesta época desportiva o nosso clube não dispôs de Scouting nem nutrição pois 

não existem verbas para dispormos destes departamentos que com certeza iriam ser um 

complemento. Coube aos treinadores trabalhar nestas funções. 

4.4.2 Programa de Prevenção de Lesões FIFA 11+ 

 No Departamento de Formação do Clube Desportivo Trofense tem-se especial 

atenção à prevenção de lesões, através do Programa FIFA 11+ foi possível reduzir o 

número de lesões, sendo assim parceiro dos treinadores nos microciclos. 

 Todas as semanas, e pelo menos uma vez por semana receitamos aos nossos 

atletas, embora por vezes os jogadores da nossa equipa não gostassem de realizar (quer 

por pensarem que não servia para nada, quer por falta de vontade), como tudo o que vira 

rotina enjoa, a motivação tem de estar sempre presente para eles o realizarem com sucesso 

e minimizarem a propensão às lesões.  

 

 

Isquiotibiais: três a cinco repetições (três séries); 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Isquiotibiais 
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Equilíbrio: duas repetições (trinta segundos); 

 

 

 

 

 

Agachamento: dez repetições (duas séries). 

 

 

 

 

 

 

Impulsão: dez repetições (duas séries); 

 

 

 

 

 

 Os exercícios acima referidos são os que mais realizamos durante a época 

desportiva. 

4.4.3 Programas Técnico-físicos 

 Não realizamos qualquer programa específico de melhoramento da prestação 

individual de atletas, apenas realizávamos um ou outro exercício de cariz mais individual, 

mas sempre de acordo com o nosso Modelo de Jogo. 

 

Figura 16 - Equilíbrio 

Figura 17 - Agachamento 

Figura 18 - Impulsão 
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5. Controlo e Avaliação do Treino e da Competição 

5.1 Análise do Produto 

5.1.1 Indicadores de Treino 

 Os treinos são realizados no Complexo Desportivo de Paradela, aos quais eu 

chegava por volta das 19:30 horas. 

5.1.1.1 Número de Treinos da Época  

 A Época Desportiva teve 174 treinos (realizados durante 10 meses). 

5.1.1.2 Data Inicial e Final dos Treinos 

 A Época Desportiva iniciou dia 10 de Agosto e terminou dia 1 de Julho de 2016. 

5.1.1.3 Número de Semanas Efetivas de Treino 

 A Época Desportiva teve 47 semanas efetivas de treino. 

 5.1.1.4 Treinos e Jogos Observados 

 Estive presente em 173 dos 174 treinos, apenas faltei a um, devido a doença; 

quanto aos jogos estive presente nos trinta e seis jogos oficiais (sendo que em dois deles 

estive fora do banco a filmar). 

5.1.2 Indicadores da Competição 

A nossa equipa realizou 36 Jogos Oficiais, dos quais se contabilizam: 

 

 

 

Horário: 20 às 21:30 H 

Segunda-

Feira 
 Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-Feira 

Tabela 17 - Dias e Horários de Treino 

67%

11%

22%

Percentagem de Vitórias

Vitórias Empates Derrotas

Figura 19 - Percentagem de Vitórias 
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5.1.2.1 Número de Jogos de Treino Realizados 

 A nossa equipa realizou oito jogos de treino (sete na pré-época e um no período 

pós-competitivo). 

5.2 Análise do Processo 

5.2.1 Condições Gerais de Treino 

 As condições gerais de treino são boas, o clube dispõe de pessoas que fazem 

tudo em prol do clube, esforçando-se para que tudo esteja de acordo com os desejos dos 

treinadores, se necessitamos de algo basta falar que os envolvidos tratem de arranjar o 

pretendido. 

 No que diz respeito ao treino, o clube dispõe do necessário para se fazer um 

trabalho acima da média pois as condições no que diz respeito ao terreno de jogo são 

ótimas, as bolas também são de boa qualidade assim como o restante material. 

5.2.2 Qualidade Global da Equipa: Estado atual e evolução 

 A equipa que nós herdamos nos Júniores B sempre foi uma equipa catalogada de 

“perdedora” pois desde sempre estava habituada a jogar na nacional (a equipa que subia 

de escalão deixava-lhes uma herança pesada), estavam habituados a perder, não tinham 

uma mentalidade vencedora, exceto cinco jogadores que enquanto eram de primeiro ano 

estavam habituados a jogar na de segundo ano, como tal estes atletas são os que tinham 

mais experiência nesta divisão, tivemos ainda o contributo de dois jogadores de primeiro 

ano que devido à sua qualidade subiram para a nossa, pode-se verificar que tivemos um 

grande desafio pela frente.        

 Decidimos compor o plantel com 22 jogadores, tínhamos soluções para todas as 

82

32

Quantidade de Golos

Golos Marcados Golos Sofridos

Figura 20 - Quantidade de Golos 
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posições, até que alguns atletas começaram a desistir, aí tivemos um núcleo duro com que 

contávamos Domingo a Domingo. Foi-se notando um maior entrosamento entre a equipa 

ao longo do tempo, inicialmente sentia-se que sentiam desconfiança uns dos outros, não 

se conheciam mutuamente, com o passar das semanas foram conhecendo as suas 

caraterísticas (se o “Zé” queria a bola na pé ou no espaço, se ele gostava de enfrentar o 

defesa, ou se preferia o 2vs1, se preferia acalmar o jogo ou acelerá-lo), estes são um 

conjunto de pressupostos que ao longo do tempo foram desenvolvidos e que permitiu aos 

atletas reunirem um conjunto de soluções de forma a dissolverem os obstáculos que foram 

acontecendo ao longo da temporada. 

 Quem acompanhava a nossa equipa, principalmente os pais dos atletas e diretores 

pôde atestar o desenvolvimento do nosso jogar, tínhamos um conjunto de movimentações 

que nos caraterizavam, uma pressão alta e uma vontade de ter bola muito aliciante. 

 Se comparamos o início de época com o final existe claramente uma melhoria 

quer nos resultados quer na qualidade individual e coletiva dos atletas, todos sentiram que 

deram um grande contributo e que deram um salto qualitativo, houve inclusive um 

jogador que assinou pelo Rio Ave, isto significa que o trabalho foi bem realizado e que 

os atletas saíram potenciados, que é o mais importante. 

5.2.3 Qualidade da Competição onde Participou 

 A competição onde participamos (AF Porto 1º Divisão) foi desequilibrada, haviam 

jogos à partida que sabíamos que iriam ser mais fáceis assim como outros iriam ser mais 

competitivos. Como foi possível visualizar na classificação em tabelas anteriormente 

referidas existiram cinco equipas com um score de negativo de pelo menos (menos vinte 

e cinco golos) assim como existiram quatro equipas com um score positivo (mais quarenta 

golos) no que diz respeito ao diferencial. Esses scores refletem o nível de desigualdade 

entre as equipas assim como o nível de qualidade das mesmas. Ou seja, o campeonato foi 

disputado por quatro equipas tendo as restantes apenas competido no sentido de melhorar 

a sua posição na tabela classificativa por uma questão de prestígio. 

 A situação apenas modificou na fase final, (todos os jogos foram finais). 

 Nesta fase de apuramento à Nacional as quatro equipas eram bastante equilibradas 

e agressivas, todas ambicionavam subir; todas jogavam para ganhar portanto foram jogos 

de grande emoção e que captavam bastante público. Neste sentido esta competição foi de 

grande dificuldade algo se pode verificar pelos nossos resultados. 
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5.2.4 Resultados do Trabalho face aos Objetivos Definidos  

 Creio que posso classificar a nossa temporada de muito boa, após uma fase inicial 

em que não estivemos de acordo com as nossas expetativas e o nosso potencial, a partir 

do momento em que realizamos a “nossa” Reunião Interna tudo rolou sobre rodas até 

à fase final.  Conquistamos inúmeras vitórias (chegamos mesmo a ter onze vitórias 

consecutivas), o que mostra o grande momento de forma que tivemos, o que aliado à 

nossa qualidade exibicional foi bastante gratificante para nós “Equipa Técnica”. 

 No que diz respeito aos Objetivos a Curto Prazo eles não foram conseguidos. 

Os objetivos que tínhamos definido para uma fase inicial eram os de assimilar a nossa 

forma de jogar assim como pensar jogo a jogo para evitar a ansiedade. Como é possível 

verificar através dos nossos resultados eles não foram cumpridos, creio que as razões para 

tal suceder foram a pressão inicial a que eles estavam associados, quem via os nossos 

jogos notava que os jogadores estavam tensos e tinham medo de errar o que alienado com 

alguma falta de sorte trazia os nossos problemas à superfície. O fato de termos salientado 

inicialmente que queríamos chegar à fase de subida pode ter tido alguma influência no 

cumprimento destes objetivos. 

 No que diz respeito ao Objetivo a Médio Prazo, o de estar na zona de subida 

também não foi conseguido. No final da primeira volta encontrávamo-nos no 3º lugar a 4 

pontos do segundo classificado que era o Amarante e a 9 do Penafiel. 

 No que diz respeito aos Objetivos a Longo Prazo, foram quase todos cumpridos. 

 Apenas não conseguimos ser a equipa mais concretizadora da prova. 

 Quanto aos objetivos conseguidos, conseguimos o acesso ao Playoff de Subida 

através do segundo lugar na classificação, fomos a equipa com menor número de golos 

sofridos e conseguimos ainda que todos os atletas jogassem pelo menos um jogo a titular 

(posso até dizer que o jogador que jogou menos vezes a titular realizou três jogos e decidiu 

abandonar o grupo em Março. 
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5.2.5 Apreciação Global do Trabalho  

 Numa fase inicial e quando me dei a conhecer ao grupo de trabalho lidei com os 

atletas com alguma autoridade, ao longo das semanas de pré-época senti que esta não 

fosse a melhor forma de conseguir algo “extra” dos atletas pois esta era forma como o 

mister principal atuava, logo e de forma a demonstrar para eles outra faceta do que podiam 

sentir dos treinadores optei por modificar a minha abordagem integrando-me mais no 

espírito de equipa dos atletas. Consegui assim uma maior abertura com os atletas, ouvia 

e escutava os seus problemas assim como as suas opiniões sobre quem jogava ou quem 

devia jogar. Partilhava com o mister principal aquelas que considerava relevantes e que 

poderiam ter um benefício para o grupo. Servi como elo de ligação entre os jogadores e 

o mister principal. 

 Quanto ao meu trabalho no terreno ajudei o mister em tudo o que ele precisava, 

dei o meu melhor para assim conseguirmos juntos realizar um bom trabalho em benefício 

da equipa e do clube. Consegui através das filmagens de alguns jogos através dos atletas 

ou diretores imagens para assim criar vídeos acerca da nossa forma de jogar, das nossas 

lacunas para assim os jogadores visualizarem as forma de melhorar, cheguei ainda a 

realizar apresentações pré-jogo acerca da forma de jogar do adversário assim como 

cheguei a realizar a observação de adversários de forma a estudar e a saber a forma como 

essa equipa atuava. Foram informações preciosas que nos ajudaram a chegar a algumas 

vitórias importantes. 

 Contudo não fiz isso em todos os jogos pois alguns não eram filmados por falta 

de um elemento que pudesse realizar a filmagem do mesmo ou por falta de informações 

do adversário. 
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5.2.6 Principais Dificuldades Encontradas 

 As principais dificuldades encontradas foram ao nível dos recursos humanos, a 

falta de um elemento que pudesse realizar a filmagem dos treinos e jogos (principalmente 

os jogos pois os atletas gostavam de ver os melhores momentos do jogo (quer individuais 

quer coletivos) assim como a nossa reflexão sobre o jogo não seria realizada da mesma 

maneira. A nossa equipa técnica era composta por mim e pelo mister principal, logo só 

havia filmagem se algum jogador que ficasse de fora da convocatória fosse visualizar o 

mesmo ou algum diretor aceitasse. 

 Lidar com um conjunto de atletas que tinham um ego difícil (por acharem que 

deviam jogar mais ou por acharem que deviam ser titulares). Tivemos o caso de um 

jogador que teve alguns comportamentos incorretos no que diz respeito à aplicação e 

empenhamento no treino (teve de ser repreendido várias vezes durante a época desportiva 

chegando mesmo a ter de ficar de fora das opções). 

 Ter que fazer face às desistências que tivemos ao longo da época, foram cinco (um 

atleta por lesão, outro por sentir que devia ser titular (ao terceiro jogo desistiu), outro 

devido à distância casa/clube e os outros dois devido a não serem titulares embora fosse 

sempre opções na equipa. 

5.2.7 Reuniões com Pais dos Jogadores 

 Não houve nenhuma reunião com os pais dos atletas. 
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Capítulo III – Conclusão 

 Este relatório assim como a minha função de treinador adjunto foram muito 

proveitosos, retirei grandes ilações que irei recordar para toda a vida e irão fazer parte do 

meu processo de treino futuro.  

 Neste relatório é possível verificar o trabalho que realizamos ao longo da época 

desportiva, onde foi explicada a operacionalização do processo de treino, os momentos 

importantes da competição e onde são referidas as condições para um bom funcionamento 

de um grupo de trabalho assim como de um departamento de formação.  

 A minha intervenção como treinador adjunto no seio da equipa, onde servi como 

elo de ligação entre os atletas e o mister principal, algo que realizei com muito agrado e 

creio ter feito um bom trabalho.  

 Quanto ao modelo de treino, a bateria de exercícios do departamento de formação 

representa uma fatia muito importante do trabalho realizado por nós (treinadores) no 

CDT, como tal o nosso modelo de treino é idêntico em todas as equipas do Departamento 

havendo assim uma uniformização dos processos. Esta é uma ferramenta muito 

importante no nosso clube. Temos também de ter em conta as cargas no treino, realizando 

um controlo do tempo dos exercícios para assim não colocar-mos a disponibilidade física 

dos atletas em risco. Para isso contribui o programa que realizamos chamado FIFA 11+, 

programa este que contribui para uma redução das lesões musculares que tem particular 

destaque no nosso modelo de treino. 

 O nosso modelo de jogo contempla cinco momentos de jogo, desde as 

organizações ofensiva e defensiva, transições ofensivas e defensiva assim como assumem 

especial relevo os esquemas táticos. O nosso modelo de jogo foi realizado de acordo com 

os pressupostos do departamento de formação, tendo sempre em conta a opinião do 

coordenador do departamento. 

 Foi-me possível realizar observação de adversários (algumas equipas), para que 

pudesse passar aos atletas e ao mister principal a forma como elas jogavam, os seus 

movimentos padrão, jogadores influentes, entre outros itens. 

 Como se pôde ver anteriormente houve um privilégio pelos EEPG, algo que 

demonstra que o contato com o jogo é permanente, o que privilegia o gosto pela prática 
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por parte do atleta assim como existe sempre alguma aprendizagem a retirar de alguma 

situação específica de jogo. 

 Os exercícios competitivos assim como os jogos reduzidos ocuparam uma grande 

parte do nosso tempo e creio que foram fundamentais para o sucesso da nossa equipa na 

competição assim como para a qualidade do nosso jogar. 

 A capacidade para me adaptar ao grupo com que trabalhei de forma a lidar 

positivamente com as diversas situações que surgiram ao longo da época, quer de atletas 

que foram mais reservados, quer de atletas mais alegres, coube-me a mim assumir várias 

posturas para assim ultrapassar as situações da melhor maneira de forma a conseguir 

manter o espírito de equipa intato. 

 Aprendi que é importante sermos organizados de forma a conseguirmos ter tudo 

registado para que possamos controlar melhor as variáveis que compõe o treino assim 

como ter um registo de reações dos atletas para assim futuramente sabermos lidar com os 

egos dos variados atletas, já que em todos os grupos irão haver problemas pois a fome 

pela titularidade faz parte do futebol. 

 Pude também comprovar com a minha experiência que a busca pela vitória é uma 

constante na formação, posso dizer que a formação dos atletas é esquecida, a vitória é o 

elemento avaliador das equipas; 

 Quanto aos objetivos, constato que o nosso primeiro objetivo foi conseguido, onde 

passar à segunda fase foi muito difícil pois começamos mal. Após o quarto jogo reunimos 

com o coordenador para redefinir-mos objetivos de forma a melhorarmos a nossa 

prestação, confrontar-mos o grupo com situações que estavam a ocorrer na fase inicial da 

época e que iriam comprometer a época desportiva se não fosse modificadas a tempo. 

Com trabalho e dedicação foi possível alcançar o playoff de subida que embora não tenha 

corrido da melhor maneira nos enche de orgulho a forma como conseguimos chegar lá. 

 Foi uma época longa e desgastante, composta por cento e setenta e quatro treinos, 

quarenta e sete semanas, trinta e seis jogos oficiais e 8 particulares, onde procuramos 

evoluir os atletas do departamento, tendo sempre em conta o objetivo principal do mesmo, 

dotar a equipa sénior do clube com atletas cultos taticamente e inteligentes. Creio termos 

conseguido superar com sucesso esta etapa do crescimento dos atletas, e daqui a uns anos, 
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creio poder afirmar que iremos ver dois ou três atletas que fizeram parte desta equipa no 

futebol profissional. 

 Com este relatório pude realizar uma reflexão de variadíssimos temas que foram 

uma constante ao longo da época, conteúdos estes dos quais temos sempre algo a retirar, 

resta-me agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para a minha 

aprendizagem. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo A - Ficha de Controlo de Presenças de Treino 

 Nesta ficha é possível verificar onde eram colocadas as presenças, de referir que 

este ficheiro foi criado por mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Ficha de Controlo de Presenças de Treino 
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7.2 Anexo B - Mapa Resumo das Presenças de Treino 

Os atletas que não possuem a soma de 174 desistiram no decorrer da época desportiva. 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Mapa Resumo das Presenças de Treino 
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7.3 Anexo C - Ficha Individual de Identificação do Atleta 

Ficha criada por mim que diz respeito aos itens individuais dos atletas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Ficha Individual de Identificação do Atleta 
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7.4 Anexo D - Fichas de Controlo e Avaliação da Competição 
 

 Nesta figura é possível visualizar as convocações, os jogos que jogaram a titular, 

os jogos realizados e o tempo de jogo. Vê-se ainda as assistências e golos, os cartões 

assim como uma tabela pontuação, onde era atribuída uma classificação por cada jogo 

aos atletas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Gráfico Estatístico 
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Figura 25 - Total de Minutos de Jogo 
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Figura 26 - Pontuação dos Atletas na Competição 
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Figura 27 - Cruzamento de Resultados da 1º Divisão (Série 2) da AF Porto 
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7.5 Anexo E - Controlo do Treino 

 Esta é a folha de Excel onde eram colocados diariamente os tempos dos treinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Controlo do Treino 
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7.6 Anexo F - Exemplo de Esquema Tático 

 Esta figura é o exemplo de um canto, este tipo de figuras são afixadas no dia de 

jogo ao mesmo tempo que se coloca um papel com o nome dos jogadores de acordo com 

o posicionamento que o treinador quer que ele ocupe no terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Exemplo de Esquema Tático 
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7.7 Anexo G - Dados estatísticos dos Júniores B na competição 

 Neste gráfico é possível verificar a média de remates, entre outros indicadores na 

época desportiva. Mostra o que é o objetivo do Departamento e o realmente conseguido. 

 

 

 

Nesta figura é 

possível visualizar 

a forma como 

marcamos e 

concedemos golos.

  

 

 

 

 

Figura 30 - Dados Globais da 1ª Divisão (Série 2) da AF Porto 

Figura 31 - Golos Marcados e Sofridos 
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 Nesta figura é possível visualizar as zonas onde forma marcados os golos na 

competição. 

 

Figura 32 - Zonas onde foram marcados os golos 
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 Nesta figura é possível visualizar as zonas onde sofremos os golos na competição. 

 

Figura 33 - Zonas onde sofremos os golos 
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 Nesta figura é possível visualizar as zonas onde efetuamos os remates, quer em 

casa quer fora. 

 

 

Figura 34 - Zonas onde efetuamos os remates 
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 Nesta figura é possível visualizar as zonas onde consentimos os remates assim 

como a média de eficácia na finalização do adversário. 

 

 

Figura 35 - Zonas onde consentimos remates 



 

74 
 

7.8 Anexo H - Exercícios realizados ao longo da época  

7.8.1 Exercícios de Preparação Geral 
   

 

Exercício que visava 

melhorar as condições 

coordenativas e físicas dos 

atletas. 

 

 

 

7.8.2 Exercícios Específicos de Preparação Geral 

 

Neste exercício 

pretendíamos que eles 

melhorassem os índices de 

concentração, eram 

realizados numa fase 

introdutória do treino.  

 

 

 

 

Neste exercício 

pretendíamos que 

trabalhassem a 

comunicação, a desmarcação 

(toca e desmarca).  

 

Figura 36 - Exercício de Coordenação e Velocidade 

Figura 37- Exercício de Passe e Receção 

Figura 38 - Exercício de Manutenção da Posse de bola 
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Exercício técnico-físico que 

visava melhorar a habilidade 

com bola, driblar os diversos 

obstáculos e entregar ao 

elemento da mesma equipa. 

  

 

 

 

Exercício que visava melhorar 

o espírito de grupo assim 

como criar bom ambiente no 

seio da equipa. 

 

  

7.8.3 Exercícios Específicos de Preparação  

 

 

Exercício que tinha como 

objetivo melhorar a 

finalização 

 

  

 

Figura 39 - Exercício em Circuito 

Figura 40 - Exercício Lúdico-Recreativo 

Figura 41 - Exercício de Finalização 
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Neste exercício realizamos 

combinações de forma a 

definir as zonas de 

finalização. 

 

 

 

Este exercício foi uma 

constante ao longo da época, 

jogo formal com uma divisão 

por zonas de forma a 

explicarmos o que queríamos 

dos atletas nas diferentes 

zonas do campo. 

Normalmente realizávamos 

no último treino da semana. 

 

Neste exercício procuramos 

dar feedbacks ofensivos sobre 

o tempo de entrada na 

defensiva contrária assim 

como eles compreendam a 

necessidade da posse para 

assim condicionar o 

adversário. 

  

  

 

Figura 42 - Exercício Padronizado 

Figura 43 - Exercício Metaespecializado 

Figura 44 - Exercício de Setores 
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Normalmente este exercício 

era realizado no treino de 

sexta, salvo raras exceções, 

contemplava livres, cantos e 

penalties. 

 

 

 

Este exercício foi uma 

constante ao longo da época, 

jogo formal em três quartos do 

campo. Normalmente 

realizávamos nos últimos três 

treinos da semana.  

 

  

Figura 45 - Exercício de Situações Fixas 

Figura 46 - Exercício Competitivo 


