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Resumo
O estágio curricular enquadra-se no plano de estudos do 3º ano da licenciatura em
Desporto do Instituto Politécnico da Guarda na Escola Superior de Comunicação,
Educação e Desporto, e tem como base os vários protocolos estabelecidos com as mais
diversas entidades desportivas. O presente estágio curricular no minor de treino
desportivo e corresponde a um período total de 500 horas de contacto.
O objetivo deste relatório de estágio passa por apresentar as funções assumidas no
Sport Clube Penalva do Castelo enquanto treinador adjunto da equipa sénior que
participou na divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Ao longo deste
processo as funções assumidas foram evoluindo numa lógica de maior autonomia, desde
a fase de integração que durou de 18/08/17 a 1/10/17, a fase de intervenção que durou de
2/10/17 a 15/4/18 e, por fim, a fase de avaliação e conclusão que durou de 16/4/18 a
23/05/18. Já no decorrer da época desportiva foram assumidas funções de treinador
principal da equipa de juniores que se encontra no campeonato distrital de juniores A da
Associação de Futebol de Viseu e como treinador de formação pré competição no Dínamo
Clube Estação.
Neste documento encontra-se exposta toda a informação relativa à entidade
acolhedora, o planeamento de estágio e calendarização, assim como os objetivos gerais e
específicos que foram estabelecidos inicialmente e atividade desenvolvidas.
Em geral, o presente estágio pode ser qualificado como muito produtivo e
evolutivo, dado que permitiu colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a
licenciatura e ao mesmo tempo adquirir e aprofundar outras competências pela interação
estabelecida com os restantes treinadores.

Palavras-Chave: Treino Desportivo; Futebol; Análise de jogo; Planeamento de
Treino
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Sport Clube Penalva do Castelo

Introdução
O presente relatório insere-se no âmbito da unidade curricular de estágio do 3º ano
da licenciatura em Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, Escola Superior de
Comunicação, Educação e Desporto.
O estágio curricular é uma experiência que o estudante realiza de modo a pôr em
prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos de licenciatura em desporto.
É durante este período que nós temos um primeiro contacto com o mundo profissional,
bem como com as dificuldades e adversidades associadas.
A entidade acolhedora de estágio foi o Sport Clube Penalva do Castelo, instituição
situada na vila e Penalva de Castelo no distrito de Viseu. A minha escolha na modalidade
de futebol teve como base o facto de ter sido a modalidade que pratiquei durante mais
tempo, nomeadamente até ao escalão de júnior (Sub 19). Contudo, o meu gosto do
desporto vem desde cedo sendo que iniciei o meu percurso desportivo com apenas 6 anos
no basquetebol e na natação. Esta escolha do local do estágio incidiu sobre duas razões.
Primeiramente pela experiencia que o futebol sénior me pode proporcionar e, em paralelo,
ser uma instituição respeitada da cidade de Viseu e de conhecer já vários jogadores dessa
mesma instituição.
Devido ao facto de ter praticado futebol federado o gosto por tentar perceber o
jogo em si aumentou. Essa paixão pela observação e análise de desempenho levou-me a
optar por escolher o curso de Desporto no Instituto Politécnico da Guarda para a minha
licenciatura. Nesse sentido, este estágio acaba por surgir como o culminar de um processo
de aproximação à área de análise do desempenho no futebol.
O presente documento, consequente deste processo de estágio, tem como objetivo
expor de forma clara e sustentada as atividades desenvolvidas pelo estagiário na
instituição acima referida. Em termos de estrutura, este relatório divide-se em três partes:
Parte I – Caracterização da Entidade Acolhedora, que se baseia na apresentação da
instituição. Segue-se a Parte II – Objetivos e Planeamento do Estágio, em que são dados
a conhecer os objetivos gerais e específicos por cada área de intervenção e ainda o
planeamento e calendarização de toda a época desportiva. Posteriormente na Parte III –
Atividades desenvolvidas no estágio, descrevem-se todas as atividades que o estagiário
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realizou ao longo do seu estágio. Por fim, será apresentada uma reflexão de toda a
experiência adquirida durante este estágio.
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Parte I – Caracterização da Entidade Acolhedora
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1. Contextualização do local de estágio
1.1 Contextualização Histórica
O Sport Clube de Penalva do Castelo, fundada em 28 de agosto de 1945 com a
denominação de Sport Club de Castendo, surge como uma das mais prestigiadas
agremiações do conselho (Viega, 2013). Em 1929, já existiria um grupo de futebol
provavelmente ligado à Casa da Ínsua, como a sua denominação faz subentender - Flor
de Liz Foot-Ball Club de Castendo (Castendo foi a designação que perdurou até 1957,
agora Penalva do Castelo). Em 1958 um grupo de jovens formou uma equipa de futebol
que realizou alguns jogos de carácter particular com clubes de concelhos vizinhos.
Organizavam os corpos gerentes do clube, os quais fizeram sair uma circular dirigida aos
Penalvenses, emigrados e residentes. Sem os apoios externos muito dificilmente o clube
a conseguiria manter e usufruir, como o reconheceu em louvor à Câmara Municipal e à
Casa da Ínsua, nele dando nota do contributo ao desenvolvimento do desporto local e na
beneficiação do campo de jogos prestados por aquelas duas entidades. Em março de 1960,
o clube iniciou a competição oficial na segunda divisão distrital de Viseu. Na época
desportiva de 1963/1964 passou a competir na primeira divisão distrital e na época de
1966/1967 participou pela primeira vez na terceira divisão nacional.
Falando nos anos mais recentes de 2004 até 2009, o Sport Clube militou na 2ª
Divisão Nacional ou também designada 2ª Divisão B, logo atrás da Liga de Honra ou 2ª
Divisão Nacional. Tendo caído novamente para o terceiro e último escalão nacional onde
militou novamente, entre 2009 a 2013. Neste último ano referido, foi decidida a extinção
da 3ª Divisão Nacional e o Sport Clube Penalva do Castelo teve que baixar para os
campeonatos distritais onde desde 2013 até ao presente se encontra. Não o foi de forma
desportiva que os seniores caíram de divisão, mas sim por imposição devido à extinção
do último escalão nacional que fazia a ligação dos campeonatos distrais.
O Sport Clube Penalva do Castelo tem também a modalidade de ciclismo. Na
secção de futebol contêm todos os escalões de competição. Desde os Sub-10 até aos
seniores. Se considerarmos os escalões sem regime competitivo temos o escalão de
veteranos.
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1.2 Estrutura Organizacional
O Sport Clube Penalva do Castelo conta com diversos voluntários em diferentes
áreas, para que esta instituição possa funcionar de uma forma mais profissional e
organizada possível.
Apresento em baixo o organograma da instituição (Fig. 1).

Figura 1- Organograma do Sport Clube Penalva do Castelo

A direção é composta com o presidente Carlos Matos com a vice-presidência a ser
de Luís Cabral. Fábio Fernandes é o tesoureiro da equipa e João Poças é diretor de
comunicação. Este é responsável por toda a atividade das redes sociais. João Luís é diretor
desportivo da equipa sénior sendo que a sua função é de auxiliar a equipa sénior em todos
os problemas que possam aparecer e está sempre presente em todos os jogos da equipa
no banco de suplentes. Por ultimo temos o José Luís que é responsável por toda a
coordenação das camadas jovens do Penalva de Castelo.
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1.3 Recursos Espaciais
A equipa sénior do Sport Clube Penalva do Castelo treina maioritariamente no
Parque Desportivo de Sant’Ana, inaugurado no dia 10 de janeiro de 1999. O Parque
Desportivo foi inaugurado por duas fases. Numa primeira, com a data referida de 10 do
primeiro mês do ano 1999 relativamente ao arrelvamento e vedações. Seguida de outra
fase inaugurada passados alguns anos, mais concretamente a 2 de dezembro do ano 2001,
esta relativa à bancada e arranjos exteriores. O parque desportivo conta com iluminação
artificial, balneários próprios e relvado natural. Tem lotação de cerca de quatro mil
pessoas e conta com as medidas de 103x66.
A equipa também tem ao seu dispor para treino o Campo Municipal da Cerca que
contem iluminação artificial, balneários próprios e relvado com o piso sintético. Este
campo é usado quando se aproxima um jogo fora onde o estádio do adversário tenha o
relvado com piso sintético. A sua lotação é de cerca de mil e quinhentas pessoas e conta
com as medidas de 96x61.

Figura 2- Parque Desportivo de Sant'Ana

Figura 3- Campo Municipal da Cerca

6

Sport Clube Penalva do Castelo
1.4 Recursos Materiais

A equipa sénior do Penalva do Castelo tem a seu dispor para todos os seus
jogadores e treinadores o vestuário necessário para treino.
Como material para a realização das sessões de treino tem 16 bolas oficiais da
Associação de Futebol de Viseu e, quando pretendidas, mais 10 não oficiais. Existe ainda
uma baliza móvel, 2 escadas de agilidades, 20 estacas, 60 sinalizadores, 33 coletes
(divididos em 3 cores de 11 cada), 9 barreiras, 6 arcos e, por fim, 24 garrafas de água.
Tabela 1- Recursos materiais

Material
Bolas
Balizas
Escadas
Estacas
Sinalizadores
Coletes
Barreiras
Arcos
Aguas

Quantidade
16
3
2
20
60
33
9
6
24

Estado
Excelente
Muito bom
Muito bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

Tendo em conta o estado do material (Tabela 1) é possível verificar que tem
ótimas condições de treino e, em termos gerais, parece-nos que o material é suficiente
para desenvolver com competências as unidades de treino.
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1.5 População-alvo
Na tabela apresentada abaixo (Tabela 2) é possível visualizar o plantel sénior do
Penalva do Castelo para a temporada 2017/2018. A equipa é composta por 21 jogadores
com uma faixa etária compreendida entre os 18-28 anos (M=22 anos, DP=2,42). Do ponto
de vista antropométrico podemos ver que a diferença de alturas está compreendida entre
os 1,89 e os 1,70m (M=1,79m, DP=5,55) e a massa corporal compreendido entre os 60 e
84 Kg (M=72 Kg, DP=5,38).
Tabela 2- Jogadores Penalva do Castelo

Nome
P.M.
C.B.
N.C.
S.M.
M.R.
H.R.
L.P.
L.F.
R.S.
R.B.
N.P.
K.S.
N.R.
R.M.
S.B.
R.R.
R.S.
I.N
F.M.
T.A.
M.G.
Média
Desvio Padrão

Nacionalidade Data de Nascimento
Portuguesa
03/01/1995
Portuguesa
01/12/1997
Portuguesa
07/01/1989
Portuguesa
23/08/1990
Portuguesa
04/04/1993
Portuguesa
29/07/1996
Portuguesa
10/06/1995
Portuguesa
06/09/1996
Portuguesa
10/01/1996
Portuguesa
03/05/1997
Angolano
17/06/1997
Portuguesa
13/09/1997
Portuguesa
03/08/1995
Portuguesa
12/04/1997
Portuguesa
17/05/1999
Portuguesa
30/09/1994
Portuguesa
06/09/1997
Santomense
04/05/1995
Portuguesa
19/10/1993
Portuguesa
26/11/1994
Camaronês
24/10/1995

Posição
GR
GR
DD
DC
DC
DC
DE
DE
DE
Mdef
Mdef
MC
MC
MC
MC
MO
Av
Av
Av
Av
Av

Idade

Altura
22
19
28
27
24
21
22
21
21
20
20
20
22
20
18
23
20
22
24
22
22
22
2,4211

Massa
187
184
178
178
186
178
189
185
183
179
183
183
172
174
171
176
170
177
173
176
183

179
5,5511

65
74
71
75
84
77
74
70
80
71
74
74
70
77
67
74
60
70
66
69
68

Anos de Futebol Anos no clube
16
9
14
1
18
5
12
1
11
2
11
11
16
1
14
11
13
3
10
2
12
1
12
1
15
11
10
10
11
1
10
5
9
2
11
1
14
4
15
1
7
1

Clube anterior
GDC Roriz
Carapinheirense
Penalva do Castelo
Mangualde
Penalva do Castelo
Penalva do Castelo
Mangualde
Penalva do Castelo
Penalva do Castelo
Penalva do Castelo
Hampden AFC (Escócia)
Castro Daire
Penalva do Castelo
Penalva do Castelo
Repesenses
Penalva do Castelo
Penalva do Castelo
Repesenses
Mangualde
Repesenses
Cesarense

72
5,3843

Depois de uma cuidada análise ao plantel a equipa técnica subdividiu-o em 3
grupos. Primeiro grupo foi o grupo de atletas que estavam pela primeira vez na equipa
(n=9) exigindo uma especial atenção na fase de integração. Um segundo grupo foi
dividido por atletas que representaram na temporada transata a equipa (n=10) pois tinham
rotinas totalmente diferentes daquelas que a equipa técnica queria apresentar, obrigando
a uma mudança de mentalidade. Por último, o terceiro grupo foi dividido por jogadores
que não são oriundos da cidade de Viseu (n=2). Visto que nenhum deles conhecia a cidade
de Viseu foi necessário ajuda na adaptação, desde de encontrar casa para os jogadores
ficarem como mostrando-lhes a realidade do clube e da cidade.

8

Sport Clube Penalva do Castelo
1.6 Recursos Logísticos e Canais de Comunicação
O clube disponibilizou para a temporada de 2017/2018 duas carrinhas com
capacidade para 9 pessoas. Uma das carrinhas ficava sempre em Viseu e serve para
transporte dos jogadores de Viseu para Penalva do Castelo. Em dias de jogo, quando
necessário, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo disponibiliza três carrinhas de 9
lugares ou um autocarro de 20 lugares.
O Sport Clube Penalva do Castelo tem como principal canal de comunicação o
seu

Facebook

(facebook.com/Sport-Clube-Penalva-do-Castelo-1193449681372241)

onde todos os dias é atualizado pelo diretor de comunicação não só com a equipa sénior,
mas como nas camadas jovens e outras modalidades do clube. A sua pagina de Facebook
conta com dois mil e quinhentos likes.
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Parte II – Objetivos e Planeamento do Estágio
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2. Definição da área e fases de intervenção
2.1 Fases do processo de estágio
O processo de estágio na entidade acolhedora foi dividiu-se em 3 fases de
desenvolvimento. São elas a fase de integração e planeamento, a fase de intervenção e a
fase de conclusão e avaliação.
A primeira fase envolveu a integração na entidade. Comecei por estudar a
realidade do clube para o conhecer, nomeadamente as condições de trabalho. Foi um
momento importante de observação da realidade, adaptação ao clube, e do clube a mim.
Durante a fase de intervenção comecei por elaborar relatórios sobre sessões de treino e
realizei o planeamento de exercícios de ativação funcional. Analisei, também, jogos da
nossa equipa e de equipas adversárias elaborando relatórios ou apresentações para
apresentar à equipa. Esta fase revelou-se fundamental para mim pois foi o primeiro
contacto que tive diretamente com os jogadores, não só no terreno com exercícios como
fora dele apresentando as análises do jogo. Ainda nesta fase de intervenção analisei os
atletas em termos antropométricos. Esta fase durou toda a pré-temporada que incidiu em
23 treinos e em 7 jogos.
A segunda fase começou com a observação das sessões de treino e comecei por
planear e intervir nos exercícios de ativação inicial. Inicialmente com a ajuda do treinador
principal e depois já de forma autónoma. No final desta fase já tive oportunidade de fazer
todo o planeamento em coadjuvação do treinador ajunto, principalmente quando o
objetivo da sessão de treino seria a recuperação ativa. De realçar que nesta fase também
tive reuniões de estágio com o coordenador e a respetiva elaboração da ata.
Por fim, a fase de conclusão e avaliação tivemos, juntamente com a equipa técnica
toda a avaliação da época desportiva onde foram avaliados os objetivos que tínhamos
proposto no inicio da época e refletir sobre a metodologia utilizada ao longo da época.
Elaborei também um projeto de promoção, VIII Penalva CUP que envolveu a entidade
acolhedora. Para finalizar, elaborei este relatório de estágio e o dossier de estágio.
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3. Objetivos do estágio
Objetivos Gerais
Para este estágio foram definidos os seguintes objetivos gerais:


Assumir um compromisso de responsabilidade, assiduidade e dedicação no
decorrer das atividades;



Desenvolver competências na comunicação através da intervenção com a equipa;



Atualizar o conhecimento cientifico, técnico e pedagógico, enquanto suporte para
uma intervenção mais qualificada;



Intervir ativamente no processo de treino respondendo às exigências colocadas
em contexto profissional.

Objetivos Específicos
Para este estágio foram definidos os seguintes objetivos específicos:


Detetar e avaliar o clube nas suas diferentes dimensões;



Planear e observar o desempenho competitivo da equipa e de adversários no
decorrer da época desportiva;



Intervir no domínio específico de treino em particular em exercícios de ativação
funcional;



Adquirir conhecimentos relativos à operacionalização de um modelo de jogo de
uma equipa de futebol;



Avaliar o desempenho da equipa nas quatro componentes de treino.
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4. Planificação e Calendarização
Oliveira (2005) define planificação desportiva como um processo que analisa,
define e sistematiza as diferentes operações inerentes à construção e desenvolvimento dos
praticantes ou das equipas. Por outro lado, essas operações deverão ser organizadas em
função das finalidades, objetivos e previsões (a curta, média ou longa distância), que
permitam obter o máximo de eficiência e funcionalidade.
Tabela 3- Horário semanal

Horas
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Segunda Terça

Quarta

Dias da semana
Quinta
Sexta

F
O
L
G
A

Sabado

F
O
L
G
A
Treino

Treino

Treino

Domingo

J
O
G
O

Treino

O horário que apresento (Tabela 3) representa o horário semanal de estágio, que
teve início no dia 16 de agosto.
Como é possível visualizar na Tabela 3 os dias que antecedem e sucedem aos dias
de jogo são folga para a equipa enquanto os restantes dias da semana são de treino. No
total, por semana, realiza um total de cerca de dez horas dedicadas ao processo de treino
com o jogo no domingo.

13

Sport Clube Penalva do Castelo

4.1. Microciclo
Os Microciclos são as menores unidades do processo de periodização. São
caracterizadas pelas sessões de treino e são distribuídas ao longo de diferentes dias cuja
organização implica o desenvolvimento de objetivos específicos. O Macrociclo é o
conjunto de meses (mesociclos) e semanas (microciclos) que, constituindo a base
estrutural dos ciclos de longa duração, se sucedem em respeito às regras do processo de
treino a longo prazo (Raposo, 2002). O Sport Clube Penalva do Castelo, nomeadamente
o escalão de seniores, não elabora um planeamento anual (macrociclo) nem mensal
(mesociclo), os conteúdos de treino são apresentados semanalmente.
Raposo

(2000) refere que as cargas de treino constituem o conjunto de estímulos

aplicados durante os treinos com vista a garantir as adaptações necessárias à elevação do
rendimento competitivo. Assim o treinador tem que assegurar a coerência das cargas ao
longo do período temporal pois o ajuste da intensidade e volume da sessão de treino é
fundamental para se alcançar os resultados esperados.
Tabela 4- Microciclo

Sport Clube Penalva do Castelo
Microciclo nº 8
Dias

Segunda

Horas
Local
F

2 de Outubro - 8 de Outubro
Terça

Quarta

Quinta

Sexta

19h45

19h45

19h45

19h45

Parque Desportivo Parque Desportivo Parque Desportivo Parque Desportivo
de Sant'Ana
de Sant'Ana
de Sant'Ana
de Sant'Ana
Treino nº28

C
o
n
t
e
u
d
o
s

Periodo competitivo

Treino nº29

Treino nº30

G
A

Domingo
15h

F

Parque Desportivo
de Sant'Ana

Treino nº 31

O
L

Sabado

O
Criação de espaços, Reacção à perda de Contrução processo
Circuito fisico
combinações
bola
ofensivo
(Força e
táticas
velocidade)
Organização
Criação situação
Organização
Ofensiva 4x4x2
finalização
Transição Defesaofensiva (Transição
Ataque
do 1/2 defensivo) Situação finalização
Bolas paradas
(Livres e cantos)
Esquemas táticos

L
1º Jornada
G
A

Penalva do Castelo
x Silgueiros
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O microciclo em cima é constituído por quatro sessões de treino semanais e dois
dias de folga, tendo como objetivo preparar da melhor forma o jogo competitivo que terá
efeito no último dia da semana.
O primeiro treino era normalmente mais focado na parte tática que estaríamos a
preparar para o jogo de domingo.
O treino de quarta-feira, o 2º treino, era aquele em que a intensidade deveria
obrigatoriamente chegar ao pico, conjugando regimes aeróbias/anaeróbias com pouco
tempo de descanso.
O treino de quinta-feira era caracterizado por alta intensidade com exercícios de
finalização e questões de bolas paradas.
O último treino antes da competição deveria conjugar exercícios reduzidos, onde
desenvolvíamos a força e a velocidade, adotando comportamentos das nossas ideias para
o próximo adversário. Neste caso foi focado mais nas transições defesa-ataque e nos
últimos retoques do esquema tático, algo que se podia alterar dependente do adversário,
mas que foi utilizado como um aspeto comum ao longo da época. Tem também um
circuito de força e velocidade pois de acordo com Raposo (2006) essas capacidades
motoras têm tempo de recuperação rápido. Podem-se agrupar os meios de recuperação
mais favoráveis para os diferentes tipos de esforço, para de este modo facilitar e acelerar
a recuperação dos atletas. (Fig. 4)

Figura 4- . Efeitos de carga de treino e tempo de recuperação. Raposo (2006)

Em suma, o nosso microciclo assentou nestes pressupostos: procuramos que a
intensidade fosse sempre ou quase sempre elevada durante todas as unidades de treino.
Já o volume seria mais alto nos treinos de quarta e quinta feira.
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As dimensões técnico-táticas (os grandes princípios de jogo) foram quase sempre
conjugadas com as componentes de ordem física. A preparação de equipa centrou-se no
jogar e naquilo que seria as ideias primordiais do treinador principal. Assim sendo, os
últimos dois treinos da semana eram centrados nestas componentes, no microciclo
apresentado, desenvolvemos a organização ofensiva, bem como a construção do processo
ofensivo e a criação de situações de finalização.
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4.2. Calendarização
Para a temporada 2017/2018 o Penalva do Castelo tinha previsto 155 sessões de
treinos, todas elas no Parque Desportivo de Sant’Ana ou no Campo Municipal da Cerca.
A pré-temporada começou no meio do mês de agosto e contou com 7 jogos amigáveis,
entre eles vários torneios. As folgas estavam previstas maioritariamente para o anterior e
após o jogo.
A calendarização poderia ser sempre adaptada ao longo da temporada devido à
introdução de jogos da Taça de Mérito ou de possíveis mudanças nos jogos oficiais da
liga.
Tabela 5- Calendário competitivo Penalva do Castelo

Ago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

T1
T2
T3
JA
F
T4
T5
T6
T7
F
JA
F
T8
T9
T10
JA

Set
T11
F
JA
F
T12
T13
T14
T15
F
JA
F
T16
T17
T18
T19
JA
JA
F
T20
T21
T22
T23
F
F
T24
T25
T26
T27

Out
F
T28
F
T29
T30
T31
F
T32
F
T33
T34
T35
F
F
T36
F
T37
T38
F
F
T39
T40
T41
T42
F
F
T43

Nov
T44
T45
F
F
T46
T47
T48
T49
F
F
T50
T51
T52
T53
F
F
T54
T55
T56
T57
F
F
T58
T59
T60

Dez
T61
F
F
T62
T63
T64
T65
F
F
F
T66
T67
T68
T69
F
F
T70
T71
T72
T73
F
F
F
T74
T75
T76
T77
F
F

Jan
F
T78
T79
T80
T81
F
F
T82
T83
T84
T85
F
F
T86
T87
T88
T89
F
F
T90
T91
T92
T93
F
F
F
T94
T95

Fev
T96
T97

Mar
T112
T113
F

F
F
T98
T99
T100
T101
F

F
T114
T115
T116
T117
F

F
T102
T103
T104
T105
F

F
T118
T119
T120
T121
F

F
T106
T107
T108
T109
F
F
F
T110
T111

F
T122
T123
T124
T125
F
F
T126
T127
T128
T129
F

Abr
F
F
F
T130
T131
T132
F
F
T133
T134
T135
T136
F
F
T137
T138
T139
T140
F

Mai
F
T144
T145
T146
F
T147
T148
T149
T150
T151
F

F
TXX
JA

F
T152
T153
T154
T155
F

F
T141
F
T142
T143
F

Com o termino da temporada foi possível notar que foram realizados todos os 30
jogos do campeonato que estavam planeados e 2 jogos da Taça de Mérito de Viseu, não
um como estava no planeamento. Como é uma prova a eliminar não é possível planear
17
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Férias
Jogo campeonato
Jogo Taça
Folga
Treino
Jogo Amigável
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com certezas. Nunca sabemos se iremos estar presentes na competição até ao seu final ou
se seremos eliminados antes. Já as sessões de treino foram realizadas 143 em vez das 155
sessões planeadas. Estes cancelamentos de sessões de treino foram por fatores pessoas de
muitos jogadores, como a presença na seleção de Sub-23 da Associação de Futebol de
Viseu, onde contamos com a presença de nove jogadores.
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Parte III – Atividades desenvolvidas
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5. Atividades desenvolvidas
Nesta parte serão apresentadas todas as atividades desenvolvidas no estágio.
Inicialmente irão ser descritos os mecanismos utilizados para a presença dos atletas ao
longo de todo o processo de estágio e seguidamente irá ser descrito tudo o que aconteceu
na vertente de planeamento e periodização do treino, avaliação aos nossos atletas, análise
de desempenho e, por fim, observações de comportamento do treinador.
5.1. Assiduidade dos atletas
Kiesler e Sakamura (1966) argumentam que o comprometimento é vínculo do
indivíduo com atos ou comportamento. Nas normais definidas pela instituição no inicio
da época, e assinada por todos os jogadores e equipa técnica, foi definido que todos os
atletas devem comparecer ao serviço do clube e cumprir o horário de treino, não podendo
ausentar-se, salvo dispensa dada pela equipa técnica. Qualquer ausência dos atletas sem
a devida autorização dá lugar à marcação de uma falta injustificada.
Para contabilizar todas as presenças foi utilizada pelo treinador principal uma
aplicação móvel chamada “Easy2Coach”. Nesta aplicação, disponível para o telemóvel,
tinha a função de colocar todas as presenças dos treinos assim como as faltas dos atletas,
sejam elas por lesão ou por falta injustificada.

Figura 5 - Aplicação "Easy2Coach"
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Embora esta aplicação possa ser utilizada por qualquer atleta para que em antemão
colocar a sua presença, ou falta dela, na sessão de treino, não é muito utilizada pelos
mesmos, somente para consulta própria, coube-me a mim controlar e assinalar toda a
assiduidade dos atletas da seguinte maneira como mostra o exemplo na figura 6.

Figura 6- Marcação de assiduidade

Como é possível ver, dentro de cada seção de treino tenho a lista do plantel
completo e em cada separador temos um jogador. Abrindo um separador de um jogador
temos a possibilidade de colocar “Present!” na seção de treino ou “Out!”. Se for este
último caso temos a possibilidade de colocar que está de fora por lesão ou por falta
injustificável.
Assumi esta tarefa por ordem do treinador principal no inicio dos jogos do
campeonato e a tarefa era sempre realizada no final de cada sessão de treino. Toda esta
informação de assiduidade era transferida para um documento Excel (Anexo III),
elaborado pela própria aplicação móvel onde, no final de cada mês, levava essa
informação para o treinador principal.
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5.2 Planeamento
Silva (1998) considera o planeamento do treino a fase fulcral de toda a
organização do processo de treino. Este existe, para preparação dos atletas, desde os Jogos
Olímpicos da Antiguidade (Bompa, 2002), período em que os gregos já utilizavam ciclos
de treino de três dias de trabalho por um de repouso a que chamavam "tetras" (Dantas,
1998; Raposo, 2002).
De facto, ao nível do treino o que parece inovação recente, tem origem remota
(Rowbottom, 2003). Nos dias de hoje todo o conhecimento de que dispomos deste
processo metodológico e científico, representa a evolução do pensamento da Antiguidade
(Bompa, 2002), constituindo também um dos temas de evidência relativamente à prática
desportiva (Raposo, 2002), em especial no Futebol.
Sessão de treino é o elemento de ligação de todo o sistema de preparação do atleta.
Constitui o fator unificador de um conjunto de estímulos que irão resultar numa adaptação
positiva (ou negativa), com expressão em determinado momento (Raposo, 2002). Castelo
(2009) diz que uma sessão de treino é constituída por um conjunto de exercícios,
devidamente sistematizados e coordenados, por forma, a constituírem um processo
metodológico unitário e global.
Todos os planeamentos de sessões de treino foram elaborados pelo treinador
principal, Prof. Filipe Amaral, embora que me proponha, por vezes, para elaborar a tarefa
de ativação funcional (parte inicial) com os objetivos anteriormente ditos pelo mesmo.
Todas as seções de treinos utilizadas pela equipa técnica concordam em três partes
relativamente a sua estrutura, que são elas a parte inicial, a parte fundamental e parte final.
A parte inicial diz respeito a ativação funcional de todo o corpo. A sua função é
importante pois muita das vezes consegue prevenir lesões de origem crónica e transfere
uma importante aptidão a nível técnico-tático da atividade para a parte fundamental do
treino. Para Castelo (2009), esta parte representa entre 15 a 20% do volume total de treino
(entre 20 a 30 minutos).
A parte fundamental é a parte do treino onde é aplicado mais volume e o seu
objetivo é que os atletas consigam atingir o nível de rendimento programado. Esta parte
durava entre 40 a 50 minutos do tempo total do treino.
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A parte final já tem como objetivo assegurar a redução do trabalho por forma a
levar o organismo a um estado o mais próximo possível do seu estado inicial, durava entre
15 a 25 minutos.

Figura 7- Curva fisiológica durante a sessão de treino. Castelo (2009)

Nesta vertente tinha funções com a preparação e intervenção da parte inicial. Essa
função foi-me dada pelo treinador principal. Preparava a tarefa depois do treinador
principal me dizer quais seriam os objetivos da sessão de treino e elaborava da forma a
que a tarefa conseguisse seguir todos os objetivos propostos. (Anexo IV)
Na elaboração das tarefas inicialmente apresentava sempre ao treinador principal
uma ideia geral do que tencionava apresentar e, com o feedback, dado pelo treinador
alterava ou mantinha o que tinha proposto. Com o passar do tempo e aumento de
confiança todos os planeamentos era de forma autónoma e comecei também, com o
treinador adjunto, a elaborar toda a sessão em dias que o objetivo era a recuperação ativa
e, com isso, considero que evoluí em termos do processo de planeamento de treino pela
criação de exercícios de treino que suscitassem maior repercussão prática.
Sempre no final de cada treino, pedia feedback ao treinador e, logo na primeira
vez que intervim de forma autónoma reconheci um erro meu de explicar demasiado as
coisas e, de forma a superar essa dificuldade pedi conselhos e prontamente tentei resolver
essa dificuldade sendo mais direto e objetivo com o que é pretendido com a tarefa.
Ao longo da temporada sinto que tive uma evolução bastante boa, em termos de
confiança e objetividade na tarefa. Como ponto fraco tive a falta de projeção de voz, onde
não consegui evoluir como pretendia.
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5.3 Avaliação do desempenho
O estudo do jogo a partir da observação do comportamento dos jogadores e das
equipas não é recente, tendo emergido a par com os imperativos da especialização, no
âmbito da prestação desportiva. (Garganta, 2001)
Na literatura, as áreas de produção de estudos realizados neste âmbito são
referenciadas a partir de diferentes denominações, de entre as quais se destacam:
observação do jogo (game observation), análise do jogo (match analysis) e análise
notacional (notational analysis). Todavia, a expressão mais utilizada na literatura é
análise do jogo (Garganta, 1997) considerando-se que engloba diferentes fases do
processo, nomeadamente a observação dos acontecimentos, a notação dos dados e a sua
interpretação (Franks & Goodman, 1986; Hughes, 1996).

5.3.1

Observação indireta

O LongoMatch é um software de análise de performance e de edição de vídeo,
que vai permitir a melhoria do rendimento de jogadores e equipas. É uma plataforma que
permite uma analise qualitativa, onde é possível escolher os indicadores de performance
que pretendemos analisar, assim como analise quantitativa onde é possível registar os
indicadores de performance numa linha temporal.
Esta forma de análise de jogo é utilizada somente nos jogos efetuados na condição
de visitados, no Parque Desportivo de Sant’Ana, pois o jogo é gravado na sua totalidade.

Figura 8- Logotipo LongoMatch
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No final do jogo ficava responsável pelo tratamento de dados onde coloco a
gravação no software com os indicadores de performance escolhidos por mim e
aprovados pelo treinador principal. No final da análise partilho os dados com toda a
equipa técnica e caso seja pertinente elaboro uma apresentação dos resultados para toda
a equipa, seja individual ou coletivo.

Figura 9- Análise de jogo no LongoMatch

5.3.2 Observação direta
Garganta (2001) afirma que o estudo do jogo a partir da observação do
comportamento dos jogadores e das equipas não é recente, tendo emergido a par com os
imperativos da especialização, no âmbito da prestação desportiva.
A observação direta é um método observacional, que depende exclusivamente do
observador e em que há um registo manual. Elaborei uma folha de registo (Anexo V)
onde analisava vários indicadores de performance que acho mais relevantes a ser
analisado. Esta folha de registo apresenta resultados a cada 15 minutos do encontro e pode
ser facultada ao intervalo caso o treinador principal assim o deseje. Este tipo de análise é
utilizado nos jogos fora, onde não podemos fazer recolha de imagens. Existem várias
desvantagens quando fazemos apenas a observação direta pois torna-se de certa forma
difícil conseguir observar todos os detalhes e fazer uma caracterização completa de todas
as fases de jogo. Em alguns jogos, em concordância com o treinador principal, optei por
me centrar apenas em algumas fases do jogo.
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Outra solução seria a observação mista, assim analisava em tempo real e poderia
observar indiretamente, tendo uma análise mais completa. Nunca utilizei a observação
mista por motivos logísticos e temporais.

5.4 Análise do desempenho
A análise do jogo de adversários assume um papel importante na organização e
avaliação do desempenho da equipa e respetivos jogadores. Como tal, surge como um
meio privilegiado a que os treinadores recorrem para conhecer a qualidade da prestação
da equipa adversária e dos seus jogadores preparando assim melhor o jogo.
Garganta (2008) diz que análise de jogo, na sua vertente tática, pode ser
extremamente útil para os treinadores de modo a identificarem regularidades e padrões
de jogo, procurando depois que esta informação possa ser utilizada para a melhoria da
performance.
Quando necessário desloco-me até ao local do jogo onde a equipa que pretendo
analisar está a jogar e, sem nunca estar identificado, retiro o máximo de informações da
equipa desde a formação tática, às transições ofensivas e defensivas, bolas paradas e os
jogadores que mais se evidenciam. Para tal desenvolvi uma folha de registo (Anexo VI)
onde coloco toda a informação analisada. Essa ficha foi elaborada com aquilo que acho
pessoalmente mais pertinente de analisar. Não foi discutida e, na primeira vez que a
apresentei pedi feedback ao treinador principal e foi bastante positivo. Como tal não
alterei a estrutura ao longo do tempo.
Caso consiga filmar alguns momentos de jogo, nomeadamente esquemas táticos,
além dessa folha de registo elaboro também uma apresentação Power Point onde forneço
à equipa técnica.
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5.5 Recrutamento
Devido aos conhecimentos que adquiri ao longo da licenciatura a nível de
scouting, no final da presente temporada foi-me pedido, pelo treinador principal, para ir
analisar um jogador que era de possível interesse para integrar a equipa na temporada
seguinte. Como tal, desloquei-me ao local onde o jogador iria jogar e tracei certas
características para analisar o jogador. Comecei por individualmente o caracterizar e
seguidamente o analisar em características técnico-táticos. Elaborei uma ficha de
observação (Anexo VII) para apresentar ao treinador separada em quatro pontos. Primeiro
em organização ofensiva onde me foquei na sua leitura de jogo, na mobilidade ofensiva
e em tudo o que foi presente verificar no processo ofensivo da equipa. Organização
defensiva onde analisei tudo o que o jogador ajudava na equipa em processos defensivos.
Nas bolas paradas, para ver como seria o jogo de cabeça, as desmarcações e agressividade
em atacar a bola e, por ultimo, outros assuntos. Onde, sem nunca revelar quem era,
procurei falar com os adeptos para saber mais do jogador e da sua vida fora do futebol.
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5.5 Resultados desportivos
O plantel sénior do Sport Clube Penalva do Castelo terminou a época desportiva,
na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu na segunda posição e assim ter
acesso à primeira eliminatória da Taça de Portugal da próxima temporada. Com um total
de 30 jogos o Penalva de Castelo contou com quinze vitórias, dez empates e cinco
derrotas. Cinquenta e cinco pontos, quarenta e nove golos marcados e trinta e dois
sofridos.

Figura 10- Classificação final da Divisão Honra Associação Futebol de Viseu 2017/2018

Devido a questões alheias ao Sport Clube Penalva do Castelo, o primeiro
classificado do campeonato não se inscreveu na Federação Portuguesa de Futebol para a
participação no Campeonato de Portugal. Como tal, o Penalva do Castelo foi contactado
para preencher a vaga que abriu. Foi prontamente aceita e para a temporada de 2018/2019
o Penalva de Castelo irá competir nos campeonatos nacionais.
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6. Atividades complementares
6.1 Atividade de promoção - VIII Penalva Cup
No dia 16 de junho de 2017, realizou-se o “VIII Penalva Cup” na entidade onde
estagiei. É uma competição amigável no escalão de Sub-10 que já conta com algumas
edições. Esta competição tem como objetivo a continuação de competição póscampeonato, integração de possíveis jogadores dos escalões de não competição (Sub-9)
para a equipa de Sub-10 e convívio com equipas de fora do distrito.
Neste presente ano a competição não era para se realizar, mas propus ao meu tutor
de estágio que ainda podia pegar no projeto para ser realizado neste ano. Ele prontamente
aceitou a minha sugestão e comecei logo por conseguir a isenção do torneio por parte da
Federação Portuguesa de Futebol e a autorização da Associação de Futebol de Viseu.
Com ajuda de um membro do departamento da formação da entidade onde estagiei foi
elaborado o regulamento do torneio e, assim, começamos a contactar equipas para a
realização do mesmo.
No espaço de tempo que esperávamos pelas confirmações das equipas presentes
desloquei-me a várias instituições de Penalva do Castelo para conseguir apoios para
ajudar na realização do torneio. Foram conseguidos apoios monetários para as compras
dos troféus e taças, lembranças fornecidas pela camara municipal e apoios com refeições.
O torneio foi composto com 8 equipas. 6 da associação de futebol de Viseu,
Dínamo Clube da Estação, Viseu 2001, Associação Desportiva de Sátão, Clube de
Futebol “Os Repesenses”, Grupo desportivo Oliveira de Frades e Sport Clube Penalva do
Castelo. As restantes duas equipas são da associação de futebol do Porto, Clube
Desportivo do Candal e União Nogueirense Futebol Clube (Maia). Assim que houve
confirmação de todas as equipas elaborei todo o calendário da prova e o regulamento
oficial.
Aproveitando as camadas jovens do clube comuniquei com atletas mais velhos,
dos escalões de juniores e juvenis, para ficarem com as equipas de forma a terem sempre
um responsável por eles. Assim ajudou com os balneários, almoço e com todas as dúvidas
que podiam surgir.
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No dia do evento fiquei responsável por montar todo o material, com ajuda
posterior, e pela mesa de um dos campos. Apontando todos os marcadores, resultado e
auxiliando o que fosse necessário. No final, ainda entreguei uma lembrança aos dois
árbitros que nos vieram ajudar. Árbitros esses que também são jogadores das camadas
jovens do clube.
No final do torneio o feedback recebido por todos os treinadores e adeptos, muitos
deles da cidade do Porto, foi totalmente positivo dizendo até que para a ano queriam vir
cá novamente.
Para divulgação no mesmo utilizamos o facebook oficial do clube e foi elaborado
um cartaz (Anexo VII) para divulgação.

6.2 Sub-19 Sport Clube Penalva do Castelo
Com a pré-época a ter começado no meio de setembro, todos os treinadores das
camadas jovens já estavam contratados. Mas, somente com 2 jornadas do campeonato de
juniores surgiu um contratempo e o treinador do escalão de juniores, sub-19, teve de
abandonar o comando de equipa. Como já estava com a equipa sénior desde agosto foime dada a oportunidade de assumir a equipa de juniores como treinador principal. Como
achei que seria uma oportunidade gratificante para mim e para colocar os meus
conhecimentos em prova decidi aceitar, mas falei também com um jogador da equipa
sénior, mais velho, para vir comigo. Jogador esse que tinha somente o estágio de treinador
de nível II para fazer. Nos últimos dois meses de competição, final da temporada no
campeonato de juniores da associação de futebol de Viseu e Taça de Juniores da AF Viseu
assumi a equipa sozinho.
Como Penalva de Castelo é uma região afastada do grande centro de Viseu as
melhores equipas da cidade, Tondela, Académico de Viseu, Lusitano de Vildemoinhos e
outros, têm imensa facilidade em ir buscar os atletas com mais competências no futebol
e, como tal, a equipa é bastante desfalcada em número de atletas. Devido a isso muitas
vezes foi necessário recorrer à equipa de juvenis, Sub-17, para ir buscar jogadores, mas
nem sempre era possível e, assim, muitas das vezes tinha apenas um jogador no banco de
suplentes.
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As minhas tarefas na equipa inicialmente foi conhecer a equipa e tentar explorar
ao máximo o que os atletas tinham para dar, desde qualidade técnica, táticas e físicas.
Esta fase foi muito dura pois apenas com 2 treinos com eles já teria um jogo no fim de
semana. Foi uma luta contra o relógio. Com o passar do tempo fui conhecendo melhor os
jogadores e comecei por introduzir a minha ideia de jogo tendo feito muitas adaptações
em termos posicionais nos jogadores.
Em termos do campeonato, a equipa de juniores do Sport Clube Penalva do
Castelo terminou em decimo primeiro lugar com duas vitórias, um empate e dezanove
derrotas. Na taça de juniores da Associação de Futebol de Viseu, onde estive sozinho,
terminou em quarto lugar do grupo com os mesmos pontos do terceiro lugar, perdido por
diferença de golos. Em 5 jogos tivemos duas vitórias e três derrotas.
No geral, foi uma experiencia muito boa que tive com a equipa. Onde foi possível
colocar todos os conhecimentos obtidos durante a licenciatura assim como ver todas as
dificuldades que são apresentadas durante a longa caminhada que é uma temporada.

6.3 Dínamo Clube Estação
O Dínamo Clube Estação é uma associação desportiva, recreativa e cultural. A
associação foi buscar a sua designação à origem da zona onde existia a estação dos
caminhos-de-ferro, em Viseu.
A instituição foi fundada em 1970 e jogadores como José Martins Leal (exjogador do Sporting Clube de Portugal e Internacional A pela Seleção Nacional) e Mário
Vasconcelos "Marito" (ex-Futebol Clube do Porto, internacional pela Seleção de
Esperanças) começaram neste mesmo clube. Em termos de treino, treinadores como o
Francisco Neto (Treinador seleção A Feminina Portuguesa) começaram também neste
clube.
A Escola de Futebol Infantil conta com 20 anos e é a grande impulsionadora no
dinamismo da Associação ao longo dos tempos. Mais recente, surgiram novas escolas
como a escola de judo, tênis de mesa e de fustal.
Fui convidado pelo treinador ajunto, António Trindade, para fazer parte da equipa
da formação pré-competição do Dínamo. Escalões de Sub-5 até a Sub-9. Prontamente
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aceitei o desafio e desde logo vi que foi das melhores decisões que tomei. Apesar de
inicialmente me sentir preocupado de como seria treinar crianças com uma idade tão
pequena, toda a equipa do Dínamo me meteu à vontade e me ajudou em tudo o que foi
necessário. As minhas dificuldades que senti foi em termos da linguagem a utilizar.
Estava habituado a escalão sénior e algumas vezes os atletas perguntavam-me o que
queria dizer uma palavra. Essa dificuldade foi ultrapassada em ter uma linguagem mais
direta para o objetivo da tarefa. Senti também dificuldades em captar a atenção dos
jogadores pois a capacidade de atenção dos mesmos, devido a esta idade, é mais curta. E
para resolver isso, em muitos exercícios, troco a explicação por demonstração do que é
para fazer.
As minhas funções no Dínamo Clube da Estação são de acompanhamento e
planeamento dos escalões acima ditos. A instituição trabalha com os treinadores a estarem
sempre a variar entre escalões para todos termos acessos a todos os escalões e ao
conhecimento de todos os jogadores. Em dias de torneio, sejam no distrito de Viseu ou
fora dele, temos a função de ficar responsável por uma equipa de um escalão durante toda
a realização de um torneio.
No final da época desportiva, fui convidado também a ser monitor do 23º campo
de férias AnimoDínamo. Decorreu entre os dias 9 a 20 de julho e foi regime 24 horas em
Carvalhais, Viseu, onde estiveram presentes mais de 130 crianças e adolescentes. Nesse
campo de férias as minhas funções foram de monitor de todos os jovens envolventes,
desde fazer o pequeno almoço ou lanche para todos, montar todas as tendas e resolver os
problemas que iam surgindo. Foi uma experiencia muito cansativa em termos físicos e
psicológicos, mas que criou um balanço excelente não só em termos de trabalho de equipa
com os outros monitores presentes, mas também com toda a amizade que foi criada com
os jovens atletas. Foi elaborado também um cartaz de divulgação (Anexo VIII).
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7. Reflexão final
O estágio curricular é essencial para todos os alunos pois, é neste que todos
adquirem noções práticas a nível profissional. É no estágio que colocamos em prática
todos os conhecimentos adquiridos na licenciatura. Assim é nesta parte que devemos errar
e aprendendo assim com esses erros de modo a aprendermos como os corrigir e melhorar
no futuro profissional.
Nesta reflexão final de estágio no Sport Clube Penalva do Castelo posso retirar
várias conclusões enriquecedoras e reias daqui que é o mundo do treino desportivo e das
realidades vividas num clube desportivo. A aplicação de todos os conhecimentos que
foram adquiridos nos três anos de licenciatura foram uma mais valia para ter possibilidade
de desenvolver todas as atividades no contexto real de trabalho.
Como este relatório de estágio mostro todo o trabalho desenvolvido por mim
quanto estagiário, onde também realço as principais aprendizagens como as principais
dificuldades ao longo de todo o estágio.
No inicio do estágio senti que a minha maior dificuldade foi no âmbito da
intervenção, muito devido à diferença de idade entre mim e os jogadores ser curta e ter
jogadores mais velhos no plantel. Tentei sempre melhorar nesse aspeto e sinto que as
minhas competências relativamente à comunicação oral melhoraram em muito, tanto na
colocação da voz como em dizer mais sintetizado aquilo que é pretendido. Melhorei as
minhas competências no que diz respeito ao scouting, tanto em treinos como em jogos,
utilizando também todas as ferramentas que desenvolvi no decorrer do estágio. Na
vertente de treino consegue intervir de forma regular nos exercícios recebendo feedback
positivo da parte do treinador como na parte dos jogadores. Organizei ainda o projeto de
promoção na instituição onde consegui juntar equipas de várias associações do país e no
qual me orgulho em ter participado na organização.
Por fim, esta experiencia foi bastante rica a nível social e desportivo que me
orgulho do meu trabalho produzido e de ter conseguido conquistar a confiança de todos
aqueles que trabalharam comigo. Este relatório, juntamento com o dossier de estágio, são
a prova de todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio, sendo que poderá servir de
consulta num futuro próximo.
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Anexo I – Convenção do Estágio
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Anexo II – Calendário competitivo
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Anexo III – Folha de presença dos atletas
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Anexo IV – Sessão de treino
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Anexo V – Observação direta
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Anexo VI – Análise de desempenho do adversário
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Anexo VI – Ficha de recrutamento de jogador
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Anexo VII – Cartaz VII Penalva Cup
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Anexo VIII – Cartaz Campo de férias AnimoDínamo
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Anexo IX– Fotografias
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