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Resumo 

O presente relatório está integrado no plano de estudos do 3º ano da licenciatura 

em Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, Escola Superior de Educação 

Comunicação e Desporto, e tem como objetivo a realização de um conjunto de vivências 

em contexto de trabalho. 

O estágio curricular descrito no presente relatório de estágio foi realizado no 

Académico de Viseu Futebol Clube localizado no distrito de Viseu e realizou-se entre o 

dia 26 de agosto de 2018 e o dia 26 de junho de 2019. Durante a minha primeira 

experiência em contexto de trabalho assumi as funções de treinador adjunto no escalão 

de sub17 que disputou o campeonato distrital da Associação de Futebol de Viseu. 

A minha primeira experiência profissional deu-me a possibilidade de adquirir um 

leque vasto de conhecimento e vivências importantíssimas no desenvolvimento do 

presente relatório, mas também como base para o meu futuro enquanto treinador de 

futebol. 

 

Palavras chave: Treino Desportivo, Futebol, Académico de Viseu Futebol Clube, 

Aquisição de Competências. 
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Introdução 
 

O presente relatório insere-se na unidade curricular de estágio do 3º ano da 

licenciatura de desporto do Instituto Politécnico da Guarda, menor de treino desportivo. 

A minha paixão pelo futebol vem desde muito jovem, essa paixão foi crescendo 

juntamente com o meu gosto pelo treino, pela liderança de grupos, a intervenção direta 

no crescimento de atletas sempre me fascinou.  

A minha primeira experiência em contexto de trabalho denominada estágio 

curricular foi realizada no Académico de Viseu Futebol Clube situado na cidade de Viseu. 

A minha escolha deveu-se a dois fatores muito importantes, querer iniciar a minha 

experiência profissional num clube emblemático, com história e que sentisse que tivesse 

margem de progressão. 

Tendo em conta a área geográfica onde o Instituto Politécnico da Guarda se 

encontra senti que o Académico de Viseu Futebol Clube no escalão de sub17 seria uma 

oportunidade fantástica para eu colocar em prática todo o meu conhecimento, mas a idade 

já avançada foi um fator determinante e muito desafiante.  

O presente documento, denominado relatório de estágio tem como objetivo 

demonstrar todo o trabalho realizado durante uma época desportiva no Académico de 

Viseu Futebol Clube. Em termos estruturais divide-se em 4 capítulos. No 1º capítulo será 

abordada a temática relacionada com a caracterização da entidade acolhedora. 

O 2º capítulo está inteiramente relacionado com os objetivos e planeamento do 

estágio curricular, onde existe uma abordagem completa a temáticas como por exemplo 

as fases do processo de estágio, os objetivos pretendidos na realização do estágio a 

calendarização entre outros. 

O 3º capítulo denominado planeamento e periodização do treino é o capítulo mais 

extenso e consta com todas as atividades realizadas durante o estágio curricular. 

Para culminar o presente documento está uma reflexão final sobre todo o processo 

de estágio assim como a bibliografia e os respetivos anexos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Caracterização da Entidade Acolhedora 
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1.1 Contextualização Demográfica 
 

O Académico de Viseu Futebol Clube situa-se na cidade de Viseu pertencente ao 

distrito de Viseu contando com os concelhos de Mortágua, Santa Comba Dão, Carregal 

do Sal, Tondela, Belas, Mangualde, Penalva do Castelo, Viseu, Vouzela, Oliveira de 

Frades, São Pedro do Sul, Sátão, Castro D’Aire, Vila Nova de Paiva, Sernancelha, 

Penedono, Moimenta da Beira, Tarouca, Cinfães, Resende, Lamengo, Armama, Tabuaço 

e São João da Pesqueira. No Concelho de Viseu estão presentes as freguesias de Côta, 

Calde, Ribafeira, Lordosa, União de Freguesias Barreiros e Cepões, S. Pedro, Cavernães, 

Mundão, Campo, Bodiosa, Coutos de Viseu, Vil de Souto e S. Cipriano, Orgens, 

Abraveses, Freguesia de Viseu, Rio de Loba, Stos-Êvos, Povolide, Fragosela, Ranhados, 

Repeses e S. Salvador, União Freguesias Bola Aldeia Farminhão Torredeita, Vila Cha, S. 

João Lourosa e Silgueiros. 

Viseu é um concelho com um total de 99 274 habitantes (factos referentes a 2011) 

e com uma área demográfica de 5007,10 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Concelhos do Distrito de Viseu 
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1.2 Contextualização Histórica 
 

O CAF (Clube Académico de Futebol) foi fundando no início do século XX por 

um grupo de alunos de dois colégios de Viseu o que justificou o seu nome de 

Académico. 

Até ao ano de 1927 o CAF foi apenas um grupo informal, dado que só nesse ano 

foram aprovados e entregues os estatutos na Federação Desportiva de Viseu entidade 

que agora dá nome à atual Associação de Futebol de Viseu. 

O CAF foi o maior embaixador de toda a região da Beira Alta sendo um clube 

de bastante sucesso a nível desportivo tendo o seu apogeu com a presença na 1ª Divisão 

Nacional (atual 1º liga) durante três época, conseguindo este feito após a conquista da 

Divisão de Honra (atual 2ª liga). 

Em 2005, quase após um século de história, o CAF, por uma série de 

vicissitudes de gestão viria a chegar ao fim e é precisamente neste contexto bastante 

frágil que um grupo de sócios inconformados decide continuar a vida e obra do CAF. 

Surgindo assim o Académico de Viseu Futebol Clube, um clube que nasceu com o 

objetivo de preservar e divulgar a memória do CAF. 

O Académico de Viseu Futebol Cube (enquanto prolongamento do CAF) 

constitui um caso de sucesso nestes 13 anos obtendo sucessos desportivos coroados no 

ano de 2012 pela subida à 2ª liga com o título de Campeão Nacional da 3ª Divisão 

Nacional de Futebol. 

O Académico de Viseu Futebol Clube é considerado o clube mais eclético de 

toda a região através das suas vastas modalidades amadoras como é o caso do andebol, 

natação, atletismo e pesca desportiva que nos dias de hoje marcam as competições 

nacionais obtendo as mais elevadas honras para a cidade de Viseu. 

Em 2014, o Académico de Viseu Futebol Clube assumiu a história e os valores 

do CAF comemorando o centenário da fundação através da envolvência de todos os 

Viseenses. (Texto retirado do site oficial do clube). 

Palmarés: Segunda Divisão Portuguesa Zona Centro – 4 (1988,1993,1995,2013)                    

Terceira Divisão Portuguesa Serie B – 2 (1962, 1968) 

Terceira Divisão Portuguesa Serie C – 2 (1985,2012) 
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1.3 Estrutura Organizacional 
 

O Académico de Viseu Futebol Clube conta na sua estrutura diretiva com: o 

presidente Sr. António da Silva Albino, com os vice-presidentes José Manuel Ferreira 

Cabido e Pedro Nuno Pereira de Carvalho Ruas fazendo a ponte de ligação com a área de 

intervenção futebol onde consta como coordenador geral da formação o professor Carlos 

Ferreira que designa tarefas para as várias áreas da formação do Académico de Viseu 

Futebol Clube. A coordenação do futebol de 11 coube ao coordenador técnico Hugo 

Pereira até meio da presente época, após o cessar de funções ficou o coordenador geral 

da formação Carlos Ferreira responsável pelas questões relacionadas com o futebol 11. A 

coordenação do futebol de 7 pertence ao técnico Luís Leão e a coordenação do futebol 

pré competição ao técnico Luís Meneses. 

É sobre esta estrutura diretiva que está organizado o Académico de Viseu Futebol 

Clube existindo responsáveis para cada área de intervenção. 

No escalão de juniores B onde foi inserido o meu estágio curricular a organização 

da estrutura técnica contempla 1 treinador principal, 1 adjunto, 1 treinador de guarda-

redes, 2 delegados, 1 fisioterapeuta e 1 enfermeira. 

Estrutura Diretiva 

Tabela 1 - Estrutura Diretiva do Académico de Viseu Futebol Clube 

 

Equipa Técnica Sub17 

Tabela 2 - Equipa Técnica Sub17 Académico de Viseu Futebol Clube 

Presidente António Albino 

Vice-Presidente José Cabido 

Vice-Presidente Pedro Ruas 

Coordenador Geral da Formação Carlos Ferreira 

Coordenador Futebol 11 Carlos Ferreira 

Coordenador Futebol 7 Luís Leão 

Coordenador Futebol Pré Competição Luís Meneses 

Treinador Principal Pedro Almeida 

Treinador Adjunto Tomás Recatia 

Treinador de Guarda-Redes Paulo Fernandes 

Delegado Rui Pereira 

Delegado Paulo Fernandes 

Fisioterapeuta Jorge Silva 

Enfermeira Estela Lopes 
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1.4 Recursos Humanos 
 

O plantel de Juniores B do Académico de Viseu Futebol Clube é composto por 23 

atletas todos oriundos do distrito de Viseu com idades compreendidas entre os 15 e os 17 

anos. A grande maioria dos atletas do escalão de sub17 do Académico de Viseu Futebol 

Clube a época transata estavam na equipa de sub16 salvo a exceção de um elemento que 

se encontrava no escalão de sub15 e quatro atletas que já se encontravam no escalão de 

sub17.  

Com o decorrer da presente temporada existiram alterações nos atletas presentes 

neste escalão contando com uma lesão grave proibindo a prática desportiva desse mesmo 

atleta, uma suspensão por comportamento antidesportivo e duas subidas de escalão de 

atletas oriundos da equipa de sub16. 

Tabela 3 – Plantel do Académico de Viseu sub 17 
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1.5 Recursos Espaciais 
 

A equipa de sub17 do Académico de Viseu Futebol Clube tem ao seu dispor os recursos 

materiais necessários para poder realizar com qualidade todas as unidades de treino, 

contamos com 3 campos de treino o Estádio 1º de Maio localizado no Fontelo, O Parque 

Desportivo Santa Eufémia localizado em Ranhados e ainda o Campo de Futebol de 

Fragosela localizado em Fragosela, os dois primeiros campos de treino possuem relvado 

sintético já o último mencionado possui terra batida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estádio 1º de Maio Fontelo                                           Figura 3 – Complexo Desportivo de Sta. Eufémia 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 4 – Campo de Futebol de Fragosela  

 

1.6 Recursos Materiais 
 

Para a realização das unidades de treino o escalão de sub17 do Académico de 

Viseu Futebol Clube tem ao seu dispor um conjunto de materiais que numa média geral 
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estão em excelente estado de conservação e que dão a toda a equipa técnica a 

possibilidade de realizar variadíssimos exercícios com bastante qualidade. 

Observando com clareza o material que consta na (tabela 4) verificamos que temos 

ao nosso dispor as condições ideais para obtermos dos nossos atletas o rendimento 

pretendido e assim melhorarmos as suas capacidades técnico, táticas e físicas. 

Após o término da unidade de treino o material utilizado é arrumado e guardado 

pelos dois dirigentes do escalão, que tem a responsabilidade de o levar para os treinos, 

estas medidas foram tomadas visto que temos três locais onde decorrem as unidades de 

treino do escalão de sub17 do Académico de Viseu Futebol Clube. 

  

Tabela 4 – Recursos Materiais Sub 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.7 Recursos Logísticos e Canais de Comunicação 
 

O Académico de Viseu Futebol Clube disponibiliza aos escalões de formação 1 

carrinha de 9 lugares, utilizada apenas para os jogos. Necessitamos sempre da 

colaboração dos pais dos atletas para as deslocações para jogos e treinos. Este aspeto na 

presente época não é crítico tendo em conta que os sub17 do Académico de Viseu Futebol 

Clube participam no campeonato distrital da Associação de Futebol de Viseu e por esse 

motivo todos os jogos são realizados no distrito de Viseu existindo ainda uma grande 

maioria que se realizaram no estádio 1º de Maio localizado no Fontelo. 

O Académico de Viseu Futebol Clube está representado nas diversas redes sociais com o 

objetivo de divulgar informações uteis tanto da equipa principal como da formação, tendo 

Material Quantidade Estado 

Bolas 24 Excelente 

Balizas 4 Muito Bom 

Escada 1 Bom 

Estacas  8 Excelente 

Sinalizadores 50 Bom 

Coletes 36 Excelente 

Mini Balizas 2  Bom 

Águas 10 Excelente 

Coletes 25 Muito Bom 
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como canal de comunicação oficial o seu site académicodeviseu.pt e a sua página oficial 

no facebook facebook.com/academicodeViseu. 

Não é só de páginas oficiais que se fazem os canais de comunicação do Académico de 

Viseu Futebol Clube e para dar mais ênfase a todas as informações relacionadas com a 

formação do clube existe no facebok uma com o nome de Académico de Viseu Formação 

e ainda para complementar mais aquilo que são as noticias relacionadas apenas com o 

escalão onde estou inserido existe outra página com o nome Académico de Viseu 

Formação sub17 2018/2019 onde são partilhadas todas as informações uteis e com maior 

especificidade do escalão. 

 

 

  

 

 

 

Figura 5 – Site Oficial do Académico de Viseu Futebol Clube 

 

 

 

 

Figura 6 – Página de facebook referente ao escalão de sub17 
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2. Objetivos e Planeamento de Estágio 
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2.1 Fases do processo de estágio 
 

O processo de estágio na entidade acolhedora foi dividido em 3 fases de 

desenvolvimento. São elas a fase de integração e planeamento, a fase de intervenção e a 

fase de conclusão e avaliação. 

 

1ª Fase – Integração e Planeamento 

• Integração na organização envolvendo reuniões preparatórias; 

• Diagnostico e caracterização da entidade; 

• Avaliação dos domínios e potenciais de intervenção; 

• Definição dos objetivos de estágio; 

• Planeamento anual das atividades a desenvolver; 

• Planeamento e periodização do treino; 

• Elaboração e apresentação do Plano Individual de Estágio. 

Esta fase teve início no dia 26 de agosto data do início da pré época e terminou no 

dia 1 de outubro com a elaboração do plano individual de estágio, esta fase foi muito 

importante para a minha integração na entidade acolhedora, para a minha adaptação ás 

metodologias do treinador assim como ao modelo de jogo, consegui no final desta fase 

adaptar-me ao contexto, aos atletas e acima de tudo ganhar a confiança dos restantes 

elementos da equipa técnica. 

 

2ª Fase – Intervenção 

Na segunda fase e já após a integração na entidade consolidada, a realização de 

fichas de observação mais elaboradas cumprindo com os pontos chaves introduzidas ao 

longo do tempo, assim como uma participação mais ativa nas unidades de treino, com a 

intervenção em exercícios de caráter mais técnico/tático pertencendo os mesmos a parte 

fundamental do treino. A colaboração com o treinador principal nas escolhas para os 

jogos oficiais assim como observações mais consolidadas com aquilo que era o modelo 

de jogo foram a base do trabalho realizado nesta fase.  

Foi pretendido e cumprido nesta fase o aumento das tarefas relacionadas com o 

treino, pude aumentar os meus conhecimentos técnico táticos, assim como melhorar a 

minha capacidade de comunicação, liderança e observação. 
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Esta fase teve início no dia 2 de outubro data do início dos jogos oficias e terminou no 

dia 23 de junho com o encerramento dos jogos oficiais.  

3ª fase – Conclusão e Avaliação 

A terceira fase incidiu-se sobre o término do estágio cumprindo o total de horas 

pretendido pela entidade formadora (IPG). Esta fase terá início no dia 23 de junho data 

do término dos jogos oficiais e terá como data final a apresentação do relatório de estágio. 

É importantíssimo nesta fase perceber se os objetivos definidos foram cumpridos, 

avaliar de forma geral a experiência assim como todas as metodologias e recursos 

utilizados para finalizar a apresentação do relatório de estágio. 

 

2.2 Objetivos do Estágio 
 

2.2.1 Objetivos Gerais 

• Mobilizar competências que respondam ás exigências; 

• Liderar o grupo de trabalho juntamente com o treinador principal; 

• Desenvolver a capacidade de tomada de decisão assim como a resolução de 

problemas; 

• Desenvolver competências nas componentes práticas (técnico/tático e físico) 

• Desenvolver a capacidade de organização e planeamento. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Participar no planeamento e na execução das unidades de treino; 

• Intervir de forma pedagógica junto dos atletas; 

• Analisar e observar as ações técnicas e táticas da minha equipa assim como das 

equipas adversárias; 

• Realizar relatórios semanais dos jogos realizados; 

• Participar de forma direta nas escolhas inerentes ás convocatórias para os jogos; 

• Realizar a ativação funcional que antecede os jogos amigáveis e oficiais; 

• Cooperar com o treinador principal sobre alterações a realizar em contexto de 

jogo. 
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2.3 Calendarização 
 

Para uma melhor preparação da época desportiva era necessário realizar a 

elaboração de um macrociclo, está temática foi aprendida da UT de planificação do treino 

e serviu como base de orientação do meu percurso desportivo durante a presente 

temporada. 

O macrociclo desenhado sofreu durante a época alterações durante a presente 

temporada, muito por influência de fatores externos à equipa técnica tiveram de ser 

alterados dias de treino assim como datas de jogos, pelo motivo mencionado a base 

planeada e estruturada fez-nos guiar de onde estávamos e para onde queríamos ir, e isso 

revelou-se fundamental na organização e planeamento tanto das unidades de treino como 

dos respetivos jogos. 

O presente macrociclo (tabela4) consta de 127 unidades de treino, 28 jogos 

oficiais e 19 jogos amigáveis. 

 

Tabela 5 – Calendarização Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Legenda da calendarização anual 
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2.4 Calendarização Semanal 
 

A calendarização semanal do escalão de sub17 do Académico de Viseu Futebol 

Clube esteve durante toda a época dependente da disponibilidade horária do estádio 1º de 

Maio, localizado no Fontelo assim como da disponibilidade do Complexo Desportivo Sta. 

Eufémia localizado em ranhados, esta dependência deveu-se ao facto da formação do 

Académico de Viseu Futebol Clube realizar os seus treinos assim como os seus jogos em 

espaços camarários. Tanto durante a primeira fase do campeonato como da fase seguinte 

designada apuramento de campeão tentámos conciliar os dias das unidades de treino com 

a data do respetivo jogo (sábado ou domingo) para rentabilizar ao máximo as três 

unidades de treino semanais. Esta gestão de unidades de treino e de espaços não foi fácil 

e existiram grandes dificuldades encontradas tanto na motivação dos atletas a treinar em 

Fragosela (pelado) como no horário das 10:00 horas no Fontelo, fator que se revelou 

bastante difícil de gerir no primeiro caso pela motivação dos atletas em treinar em fracas 

condições como no segundo caso de treinarem bastante tarde tendo aulas na manhã do 

dia seguinte. 

 

Tabela 7 – Horários de treino 1ª Fase 

 

 

  

 

 

Tabela 8 – Horários de treino 2ª Fase 
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3. Atividades desenvolvidas 
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Todas as atividades desenvolvidas em contexto de estágio estiveram inteiramente 

ligadas à modalidade escolhida para a realização do estágio curricular dando enfâse ás 

componentes de planificação do treino, observação e análise da própria equipa assim 

como da equipa adversária, auxílio na tomada de decisão em contexto de jogo assim como 

em contexto de treino. Na minha opinião estes são pontos fulcrais que assentam naquilo 

que foram os objetivos por mim traçados. 

3.1Planeamento e periodização do treino 

3.1.1 Modelo de jogo 
 

Do ponto de vista tático, segundo (Mombaerts, 1996) os constrangimentos típicos 

do jogo de futebol situam-se em três níveis: i) no plano preceptivo, na medida em que os 

jogadores devem perceber e analisar a situação com que se deparam; ii) no plano 

decisional, porque têm de conceber e escolher uma solução; iii) no plano motor, dado que 

devem agir numa situação de oposição, em crise de tempo e de espaço, utilizando os 

recursos disponíveis.  

Para aumentar a capacidade de resolução de problemas inerentes ao contexto real 

de jogo transcritos no parágrafo anterior é importante ter um modelo de jogo bem 

estruturado e planeado de modo a que o atleta se sinta confortável e preparado para 

desempenhar a sua função, é de extrema importância a quantidade de soluções dadas por 

parte da equipa técnica em contexto de treino para em situação real de jogo o atleta 

conseguir decidir com qualidade e para isso é necessário ter uma estrutura muito dinâmica 

e pouco estática. Durante a presente temporada o escalão de sub17 do Académico de 

Viseu Futebol Clube trabalhou em consonância com o sistema de jogo definido pelo clube 

para o futebol de 11 jogando num 1x4x3x3. 

Figura 7 – Sistema de jogo 
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Passamos de seguida a apresentar os princípios de jogo e comportamentos em 

relação a cada uma das fases de jogo: organização defensiva, organização ofensiva, 

transição defesa-ataque e transição ataque-defesa. 

Organização Defensiva 

✓ Defesa à zona com elevada pressão no centro do jogo – a intensidade da pressão 

alterna com a zona do centro de jogo, pois a equipa vai articular-se de preferência 

num bloco zonal médio); 

✓ Formar “campo pequeno” sem bola – fechar a zona central através da diminuição 

da largura das linhas defensivas quanto mais perto da nossa baliza; 

✓ Aproximar linhas defensivas em processo defensivo; 

✓ Realização de uma contenção agressiva ao portador da bola aquando da entrada 

do mesmo no setor intermédio. 

✓ Posicionamento em pirâmide quando a bola se encontra na zona central e em 

diagonal quando a bola circula para as faixas laterais. 

 Organização defensiva sectorial  

✓ Se o bloco vai baixando, a largura da linha vai diminuindo (fechando-se o eixo 

central), e as marcações tornam-se mais próximas e agressivas; 

✓ Se a equipa adversária jogar com 2 avançados, estes são marcados pelos centrais 

e os laterais jogam mais por espaços interiores; 

✓ Se a equipa adversária jogar com 4 avançados, são marcados pelos 4 defesas, com 

os laterais sempre por dentro a fechar o eixo central, e com as coberturas a serem 

feitas pelos jogadores que no momento estão mais perto do homem da contenção. 

✓ Se o lateral for ultrapassado, o defesa central dobra e o lateral ocupa rapidamente 

o lugar do mesmo. 

Por sua vez, a organização defensiva subdivide-se numa perspetiva setorial e 

intersectorial. Em relação à organização defensiva setorial os princípios de referência 

eram 

 Organização defensiva intersectorial 

✓ Quando a equipa báscula para a lateral, deve existir uma contenção do ala, 

devendo um dos médios tapar a linha de passe interior mais próxima e o lateral e 

o médio defensivo fazem as coberturas. 
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✓ As contenções devem encaminhar os adversários sempre para as laterais, devido 

a ser uma zona de pressão mais facilitada. 

✓ O médio defensivo tem um papel mais posicional dado à projeção pedida aos 

laterais. 

✓ A equipa quando se encontra em organização defensiva, deverá ter todos os 

jogadores atrás da linha da bola menos o avançado. 

✓ A organização defensiva tem uma 1ª linha de orientação pré-definida, para os 

atletas melhor em compreenderem onde se devem normalmente começar a 

posicionar no momento inicial (mais ou menos 5 metros á frente do meio 

campo, articulando assim de preferência com um bloco zonal médio). 

✓ Este mesmo bloco pré-definido, deve ajustar-se facilmente ao posicionamento da 

bola e aos momentos do jogo, pois o mesmo poderá ser médio/baixo ou alto; 

✓ Se a bola se encontra em zonas laterais, o avançado deixa de estar atrás da linha 

da bola e passa a jogar numa linha mais avançada, tentando impedir que a bola 

volte aos centrais, retirando assim, algumas das soluções táticas do portador da 

bola, facilitando assim a pressão. 

✓ Sempre que a equipa adversária circula a bola para trás, devemos imediatamente 

subir as linhas, de modo a efetuarmos uma pressão rápida e agressiva. 

 Transição Defesa – Ataque 

✓ Existindo condições favoráveis procurar finalizar rapidamente; 

✓ Procurar primeiro a profundidade; 

✓ Em caso de pressão alta pela equipa adversária, tirar rapidamente a bola da zona 

de pressão utilizando as coberturas ofensivas; 

✓ Caso não exista hipótese de atacar em profundidade, passamos para organização 

ofensiva; 

✓ Equilíbrio posicional conferido pelas coberturas ofensivas, de modo a conseguir 

sair a jogar da zona de pressão com critério e qualidade e passar a organização 

ofensiva; 

 Organização Ofensiva – Ataque Posicional 

✓ Formar “campo grande” na posse de bola – ocupar mais racionalmente o espaço 

de jogo e permitir uma circulação mais ampla da bola no terreno; 

✓ Praticar uma posse em segurança, mas com um objetivo muito preciso de 

progressão no terreno de jogo; 
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✓ Procurar primeiro a profundidade e depois a largura; 

✓ Quando conseguimos dar profundidade é importantíssimo subir em bolco 

compacto até estarmos em posse de bola segura e a partir desse momento 

procurarmos a largura; 

Em relação à organização ofensiva também se considerou a relação intersetorial: 

✓ Centrais sempre nas coberturas e a jogar á distância da pequena área;  

✓ Lateral do centro de jogo dá largura (numa linha ofensiva ligeiramente mais 

adiantada que a dos centrais); 

✓ Lateral fora do centro do jogo não dá tanta largura ocupando uma zona mais 

próxima do central do seu lado, mas jogando numa linha mais adiantada que 

este; 

✓ GR, funciona sempre como cobertura, dando assim uma linha de passe válida; 

✓ Os 2 médios aumentam o campo, para o MD ter mais espaço para a bola poder 

entrar em si; 

✓ Sob pressão, evitar passes de 1ª estação (se não é possível circular em segurança 

e com vantagem para nós, não se “aceita” e faz jogo direto. 

✓ Circulações táticas (não mecanizar comportamentos – dar ao atleta capacidade 

de decisão); 

✓ Os alas deverão realizar sempre movimentos de fora para dentro; 

✓ Elevada quantidade e qualidade de combinações diretas: 

✓ Elevada criatividade e liberdade para o portador da bola. 

Dentro da fase de organização ofensiva também se consideravam um conjunto de 

princípios de referência para a finalização: 

✓ Rapidez na execução; 

✓ Na existência de cruzamentos o 1º poste, 2º poste e zona de penalty terão de 

estar ocupados assim como a entrada da área; 

✓ Jogador que efetua o cruzamento terá de ter cobertura ofensiva; 

✓ Centrais ficam a dar equilíbrio e a realizar coberturas ofensivas; 

✓ Lateral do lado contrário fica relativamente mais recuado que o do lado do 

centro de jogo; 

✓ Possibilidade de arriscar nas ações técnicas – Liberdade de decisão e permissão 

para a criatividade. 
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3.1.1 Planeamento e periodização do treino 
 

Mourinho (2001), refere que a planificação é o ato de preparar e estabelecer um 

plano de atividades para realizar um conjunto de tarefas que pressupõe a necessidade de 

determinar um conjunto de objetivos, meios, conteúdos e estratégias de os alcançar.  

Para Dantas (2003) a periodização é uma planificação geral e detalhada que ocorre 

em um determinado tempo de acordo com os objetivos estabelecidos. 

Na perspetiva de um treinador o planeamento do treino é um fator importantíssimo 

na conceção do próprio treino, assim como no planeamento seja a curto como a longo 

prazo. Neste sentido e enquadrando o treinador na estrutura de um clube de futebol 

verificou-se a importância deste mesmo planeamento com o envio diário de todas as UT 

ao coordenador geral da formação do Académico de Viseu Futebol Clube com o objetivo 

de toda a estrutura da formação entender e saber o que treinávamos o porquê de 

treinarmos assim como termos uma base sustentada do passado que nos ajudará a planear 

o futuro.  

Na pré-época as UT tiveram mais incidência nas componentes físicas e quase 

sempre aliadas ao trabalho técnico ou tático. 

 

Na primeira fase do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Viseu 

mantivemos na mesma a intensidade alta durante os treinos dado que os atletas treinavam 

apenas 3 vezes por semana o que faz com que o tempo de empenhamento motor terá de 

ser realizado com intensidades elevadas. A preparação dos treinos nesta fase incidiu sobre 

os adversários que íamos ter pela frente, trabalhando situações do foro tático de modo a 

preparar a equipa para os jogos dessa mesma semana. 

 

Na fase de apuramento de campeão mantivemos a intensidade elevada, sentimos 

a necessidade de realizar alguns exercícios mais lúdicos de modo a manter os atletas 

motivados dado o desgaste acumulado de uma época que teve início no final de agosto de 

2018 e teve o seu término no final de junho de 2019. As dificuldades relacionadas com o 

treinar ás 10 horas da noite a uma terça feira ou treinar num campo de terra batida 

principalmente durante a primeira fase fez-nos aumentar a sensibilidade e desenhar 
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estratégias de modo a manter os atletas motivados e convictos que iriamos conseguir 

atingir os objetivos pretendidos. 

O modelo abaixo mencionado foi uma peça chave para entender os princípios a 

serem trabalhados assim como as características de personalidade mais recorrentes nesta 

idade. 

Segundo o documento disponibilizado pela FPF denominado Portugal Football 

Coach (FPF, 2016) os principais objetivos no escalão de sub17 são e passo a citar:  

➢ Contruir uma estrutura mental sólida; 

➢ Aperfeiçoar as diferentes técnicas individuais; 

➢ Desenvolver comportamentos táticos coletivos dos diferentes momentos do 

jogo; 

➢ Definição da posição específica; 

➢ Desenvolver e aperfeiçoar comportamentos táticos individuais; 

➢ Aumentar a complexidade dos exercícios do treino. 

Tendo ainda como principais características nesta idade e passo a citar: 

➢ Idade do romance; 

➢ Grande instabilidade emocional; 

➢ Maturidade sexual/estabilização do crescimento; 

➢ Busca da identidade própria e da independência; 

➢ Maior cumplicidade com os colegas da mesma idade. 

3.1.2 Unidades de treino 
 

“O treino deve preparar o jogador para resolver por si próprio os problemas 

decorrentes do seu envolvimento com o jogo, fazendo um sistemático apelo às suas 

capacidades decesionais” (Araújo, Colaço, & Rosado, 2005). 

As unidades de treino do escalão de sub17 do Académico de Viseu Futebol Clube 

foram realizadas sempre em função das necessidades da equipa e do momento da época,  

Passo a descrever todo o processo realizado numa UT realizada durante a pré-

época. 

Na primeira unidade de treino da época 2018/2019 do escalão de Juniores B do 

Académico de Viseu Futebol Clube a fase inicial passou por uma apresentação de toda a 
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equipa técnica que irá acompanhar os atletas assim como uma análise dos objetivos 

propostos pelo clube. Durante esta fase existiu espaço para todos os elementos da equipa 

técnica se apresentarem e deixarem algumas palavras referentes ás suas ambições, desejos 

e objetivos. 

Uma das temáticas abordadas foi a coesão de grupo, apesar da maioria dos atletas 

transitarem juntos da época passada, foi importantíssimo passar uma mensagem de coesão 

de grupo, motivação e espírito de equipa, entendo que só assim conseguiríamos atingir os 

objetivos propostos pelo clube. (Duração 20 minutos). 

Terminadas as apresentações dirigimo-nos para o espaço de treino, onde iniciámos 

a unidade de treino com um circuito onde estimulávamos o aumento das capacidades 

físicas dos atletas. Apesar de ser a minha primeira unidade de treino e a apresentação à 

restante equipa técnica ter acontecido nos 20 minutos antecedentes, tentei encontrar 

estímulos principalmente utilizando feedbacks positivos com o intuito de motivar na 

realização do exercício assim como de me integrar também dentro do seio do grupo. 

(Duração 20 minutos). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Unidade de Treino (a) 

A fase principal da unidade de treino iniciou-se com um exercício de combinações 

tentando aumentar as capacidades técnicas relacionadas com o passe e a receção 

implementando sempre bastante intensidade dado a simplicidade do exercício. 

O exercício iniciou-se com uma breve explicação do treinador principal Pedro Almeida, 

estimulando sempre durante todo o exercício com feedbacks positivos. 
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O segundo exercício da fase principal da unidade de treino remonta-nos para um 

aumento de complexidade, sendo do ponto de vista de tomada de decisão muito 

importante para os atletas, sabendo que o saber fazer é tão importante como o saber 

pensar, procurando na mesma melhora as capacidades técnicas mas também colocar um 

estímulo diferente com uma complexidade diferente, o exercício decorreu de forma 

bastante positiva, sendo o número de correções maior do que do exercício anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Unidade de Treino (b) 

O terceiro exercício inerente á parte principal do treino teve a duração de 25 

minutos e incidiu-se sobre a análise de aspetos de organizacionais individuais, era 

importantíssimo entendermos as lacunas técnicas dos atletas que não estavam com a 

equipa técnica na época passada. 

O quarto exercício teve a duração de 10 minutos e teve o objetivo de alongar os 

atletas após o primeiro treino, a pré-época exige um desgaste físico muito grande e é 

importantíssimo um bom alongamento no final de cada unidade de treino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Parte Principal da Unidade de Treino (4º Exercício) 
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3.1.3 Intervenção na sessão de treino 
 

Numa fase inicial, que durou aproximadamente um mês, o meu papel aquando da 

realização dos microciclos e da execução em contexto prático era secundária, realizando 

apenas funções direcionadas ao apoio do exercício sabendo que era importante passar por 

esta etapa de modo a entender o contexto, o modelo de jogo, o tipo de feedbacks para 

quando fosse a minha hora de intervir realizá-lo com qualidade. Aos poucos foram-me 

dando tarefas e aumentando a minha responsabilidade nas questões inerentes ao treino. 

Ainda na pré-época já realizava de forma independente a ativação funcional e o apoio já 

era dado apenas na parte fundamental da unidade de treino a parte de retorno à calma 

também era dada por mim.  

Com o decorrer da pré-época o meu papel no processo de treino foi aumentando, 

sendo eu no início do campeonato responsável por exercícios de ativação funcional e 

estava à vontade a dar feedbacks, a meio da primeira fase do campeonato, os exercícios 

realizados e contexto de treino eram decididos em conjunto podendo eu já ter intervenção 

direta no planeamento do microciclo. Em contexto de jogos de treino fui chamado duas 

vezes a assumir o comando da equipa, sendo responsável por todas as decisões tomadas 

seguindo o modelo de jogo definido pelo Académico de Viseu Futebol Clube, foi uma 

experiência entusiasmante, e penso ter estado à altura, pois apesar do resultado contar 

pouco dado o contexto do jogo, a exibição foi agradável e cumpriu com os nossos 

objetivos para aqueles dois jogos de preparação. 

Senti que também com o decorrer do tempo a confiança demonstrada pelos 

jogadores aos feedbacks foram melhorando, sendo que nas primeiras 5 semanas ficavam 

um pouco reticentes e perguntavam muito “porque é que o mister acha que é assim” de 

forma a testar a minha capacidade e conhecimento, mas com o tempo, com a minha 

capacidade de liderança e de gestão de grupos foi se perdendo e foram tendo confiança 

total nos meus feedbacks e correções. 

Na fase final por problemas internos tive além das minhas responsabilidades o 

papel de treinador de guarda-redes, função que desempenhei convicto que ia ajudar os 

atletas a melhorar, e o feedback dos mesmos não podia ser mais positivo, assumindo que 

gostavam dos meus treinos pela inovação, por serem sempre diferentes, e foi isso sempre 

que procurei, tentar utilizar a simplicidade com o objetivo de uma rápida compreensão 

daquilo que é necessário fazer, e para tirar o maior rendimento possível de forma rápida 

do exercício, mesmo sabendo que os atletas não tem todos a mesma velocidade de 
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compreensão no entanto diminuir ao máximo o tempo de adaptação ao exercício foi um 

dos meus principais objetivos dado que também tínhamos apenas 3 por vezes 4 unidades 

de treino, tempo de prática uma hora e quinze minutos, era importante simplificar ao 

máximo aquelas que eram as minhas ideias para as funções designadas. 
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4 Avaliação do Controlo da Performance 
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4.1 Avaliações Físicas 
 

 Segundo (Garcia, Muiño, & Teleña, 1977), os testes físicos auxiliam no 

conhecimento da evolução dos jogadores, na seleção dos jogadores para cada posição, no 

descobrimento de novos talentos e na reavaliação do trabalho.  

Iniciámos este processo com as avaliações morfológicas de modo a entender o 

crescimento dos atletas desde a época transata assim como o peso e o respetivo IMC. 

Todos os atletas realizaram os testes antropométricos ou na primeira unidade de treino ou 

quando regressaram de férias. 

Na tabela abaixo mencionada é demonstrativo os dados acima referidos. 

Tabela 9 – Avaliações morfológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer da presente temporada e dado o número reduzido de unidades de 

treino e sabendo a importância das mesmas no cumprimento dos nossos objetivos foi 

realizado o teste e bio-banding substituindo de certa forma o segundo e o terceiro 

momento de avaliação. Bio-banding é um teste onde é possível verificar o estado 

maturacional do atleta do atleta e ainda ter uma previsão do seu crescimento. 

 Para a realização deste teste foi necessário a altura dos atletas dado(já tínhamos 

esses dados) mas foi necessário pedir a altura de seus pais de modo a colocar numa 
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formula disponibilizada pelo professor doutor Pedro Tiago Esteves na qual revelou-se 

bastante útil e deu a nós equipa técnica dados interessantes não que seja uma idade crítica 

em termos de maturação visto e segundo o documento da FPF Portugal Football Coach 

existe estabilização maturacional nesta idade, mas é importante entender se existe algum 

atleta atrasado nesse sentido. 

 

Tabela 10 – Biobanding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a recolha e tratamento dos dados concluímos enquanto equipa técnica que a 

maioria dos nossos atletas já se encontravam num estado avançado de puberdade, 

existindo ainda atletas que tinham uma estimativa de crescimento bastante acentuada e 

assim sendo o acompanhamento dos mesmos ia se mantendo no entanto e dado ao número 

reduzidos de unidades de treino verificámos a pouca necessidade de voltarmos a realizar 

os testes morfológicos sendo que o teste do bio-banding complementa todas as 

informações sobre possível crescimento dos atletas e estado de maturação dos mesmos. 
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Realizámos também e seguindo os valores do modelo FITESCOLA o teste de 

flexões, abdominais e flexibilidade dado que as questões da velocidade enquadramos com 

a parte técnica na condução de bola e onde podíamos retirar algumas ideias de velocidade 

principalmente com bola. Representado na tabela abaixo mencionada o p significa 

positivo logo realizou com sucesso e o x significa que não realizou o teste. 

 

Tabela 11 – Avaliações físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Avaliações Técnicas 
 

Este teste foi pensado e realizado por mim e pelo treinador principal com o 

objetivo de entendermos como regressavam os atletas em termos técnicos e por isso 

montámos um circuito simples onde os atletas dois a dois após a realização dos testes 

anteriores realizavam passe curto e passe longo, condução de bola em velocidade e 

finalização.  

O passe curto e o passe longo foram realizados a curta e longa distância podendo 

avaliar também a receção do mesmo após 5 passes curtos e 5 longos anotávamos quantos 

passes tinham sido realizados com sucesso e quantos tinham sido mal-executados assim 

como quantas receções tinham sido orientadas e quantas tinham sido mal realizadas. 

A condução com bola foi realizada num percurso marcado com sinalizadores onde 

avaliávamos a capacidade de condução com a bola orientada, velocidade colocada no 

exercício, terminando o exercício voltávamos a avaliar as componentes atrás 

mencionadas e classificámos a avaliação do mesmo de 0 a 5 sendo 0 a nota mínima e 5 

nota máxima. 
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No término da avaliação eram realizados 5 remates em posições distintas já pré-

definidas e marcadas com sinalizadores. 

Como era necessário ter sempre alguém nas 3 estações acima mencionadas foram 

divididas entre mim o treinador principal e um dirigente onde apenas apontavam os dados 

(ex. nome, número de passes executados com sucesso, número de passes mal-executados) 

e a avaliação era feita no final já com a informação de todos os atletas. 

Após a realização do teste verifiquei que a maioria dos atletas correspondeu ás 

espectativas tendo mais 50% nas ações. Dado o teste ter sido realizado na pré-época era 

importante entender onde devíamos incidir mais os nossos treinos e tentar as lacunas 

técnicas dos nossos atletas. 

 

Tabela 12 – Avaliação técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 13 – Legendas da avaliação técnica 
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4.3 Análise e observação da própria equipa e das equipas 

adversárias 
(Bacconi & Marella, 1995), consideram que a observação do jogo engloba apenas 

a recolha e coleção de dados em tempo real, enquanto a análise do jogo diz respeito à 

recolha e coleção de dados em tempo diferido, sendo os eventuais erros cometidos durante 

a observação possivelmente corrigidos posteriormente durante o processo de análise. 

A realização de análise e observação da própria equipa decorria sempre em 

variados e distintos momentos utilizando sempre os 3 tipos de observação direta em 

situação de treino e jogo e treino, indireta com dados das outras equipas e alguns vídeos 

e mista com ambas as informações. 

A 1ª etapa esteve relacionada com análise direta em contexto de treino, onde 

debatia com o treinador principal da equipa de sub17 do Académico de Viseu Futebol 

Clube detalhes a corrigir relacionados ou com o modelo de jogo, com as características 

do jogador, com momentos de forma ou com alterações que podíamos realizar sempre 

com o objetivo de potenciar o rendimento da equipa e do atleta.  

A 2ª etapa esteve relacionada com a observação em contexto de jogo, sendo 

disponibilizado pela entidade acolhedora um documento que era preenchido por mim em 

todos os jogos amigáveis e oficiais, sendo durante o jogo abordado pelo treinador 

principal sobres os dados recolhido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Ficha de análise de jogo (a) 
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Figura 12 – Ficha de análise de jogo (b) 

Após o término de cada jogo oficial realizava ainda um relatório simplificado com 

o resumo dos aspetos positivos e negativos decorrentes em contexto de jogo, esse relatório 

chegaria posteriormente aos jogadores com o objetivo de entenderem a importância da 

correção do erro, realizarem uma pré preparação para aquilo que seria as unidades de 

treino na semana seguinte assim como uma valorização dos aspetos positivos 

mencionados com o objetivo de aumentar os índices de motivação. 

Estes relatórios acima mencionados serviram também como fonte de recolha de 

dados sobre as equipas adversárias utilizando novamente como fonte de observação para 

os encontros da segunda volta com as mesmas equipas. 

Numa fase inicial da época foi pedido e dado ao número reduzido de elementos 

da equipa técnica que um dos pais realizasse a filmagem dos jogos, tarefa que foi 

impeditiva de se realizar durante muito tempo dado que a certo momento do campeonato 

o pai viu-se no direito de questionar a equipa técnica sobre questões de jogo e escolhas 

do treinador, foi decidido a partir desse momento não pedir mais filmagens pois a base 

da confiança e do respeito foi violada e trabalhámos apenas com os relatórios por mim 

realizados que serviram perfeitamente para atingir os objetivos propostos. 

4.4 Observação da afetividade entre atletas  
 

Para compreender melhor as relações dentro do grupo de trabalho realizámos um 

teste denominado teste da afetividade que não é nada mais nada menos que uma análise 



32 
 

das redes que teve como base o estudo da afetividade, mas que também podia ter sido 

interações entre atletas em jogo. 

 A importância deste teste era elevadíssima de modo a entendermos os atletas com 

menos ligações sociais no plantel e os atletas com mais, entender os grupos dentro do 

balneário e tentar unir mais o grupo num todo, juntar atletas com mais votação com atletas 

com menos votação de modo a uma maior afinidade e inserção no grupo. 

Para a realização deste teste foi pedido que cada atleta de forma individual e 

sigilosa avaliasse a relação com os seus colegas de equipa de 0 a 5 sendo que 0 era 

nenhuma relação e 5 muito boa relação. Todos os atletas realizaram-no, mas foi 

necessário dizer que ninguém iria ter conhecimento das avaliações dos mesmos a não ser 

a equipa técnica. 

Existiram algumas surpresas e identificamos um atleta que “à primeira vista” 

estaria integrado, mas foi dos atletas com menor votação e de forma gradual tentamos 

inseri-lo novamente no seio do grupo com sucesso, alguns casos de afirmação no plantel 

também foram positivamente surpreendentes utilizando esses atletas ou como ponte de 

ligação com problemas grupais ou para ligação entre atletas com menor preponderância 

nas relações sociais dentro do seio do grupo de trabalho. 

Tabela 14 – Legendas da avaliação técnica 

 

 

 

 

 

 

O seguinte gráfico contempla o conjunto de avaliações de todos os atletas 

presentes no plantel de sub17 do Académico de Viseu Futebol Clube verificando a 

vermelho o atleta com um conjunto de votações mais baixa e a verde o atleta com uma 

votação mais elevada no grupo. 
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Figura 13 – Gráfico de Afetividade 

4.5 Projeto de estágio 
 

No âmbito do estágio curricular e como está descrito no GFUC um dos parâmetros 

a cumprir é a realização de uma atividade que envolvesse a instituição acolhedora, e neste 

sentido sempre foi o meu objetivo enquadrar as necessidades da equipa onde estou 

inserido com o dever de cumprir os objetivos do projeto de estágio. 

Numa primeira fase o meu foco principal estava em entender onde podia 

enquadrar o meu projeto de estágio, procurando sempre que o mesmo fosse uma mais 

valia para o grupo de trabalho. 

Entendendo a conjuntura do futebol de formação a nível nacional, é do 

conhecimento geral o papel dos pais naquela que é a prestação dos seus filhos, e a crítica 

tanto ás decisões tomadas pelo treinador como à prestação dos atletas está muito em voga 

e acontece frequentemente, posto isto entendi que teria aqui uma temática interessante 

que podia explorar. 

Tendo em conta o número reduzido de unidades de treino (3), assim como o grupo 

de trabalho se encontrar a lutar por objetivos importantíssimos para a instituição, abdicar 

de uma unidade de treino com o propósito da temática acima referida era impossível, 

assim sendo e porque a importância desta questão não podia passar despercebida, 

utilizámos dois dias importantíssimos na vida dos meus atletas. 

No dia do pai convidámos todos os pais ou algum familiar que tivesse uma relação 

paternal forte com os nossos atletas para estarem presentes na unidade de treino desse dia, 

sabendo que tínhamos um jogo importante para preparar, os familiares dos atletas não 
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tiveram interferência direta no treino, no entanto, além de uma foto tirada em família, a 

equipa técnica explicou todos os exercícios a realizar naquela unidade de treino, o porquê 

de realizar aquele exercício assim como deu a oportunidade de acompanharem todo o 

treino a partir do banco de suplentes. No dia da mãe o processo foi exatamente igual, e 

em ambos os dias tivemos uma adesão muito significativa. 

A importância da presença dos familiares, numa fase crítica da época, onde o 

stress e a ansiedade fizeram parte daquelas semanas de treino nada melhor do que ter a 

presença dos seus familiares mais próximos numa perspetiva totalmente diferente. Aquela 

que seria a explicação dos exercícios de treino, o tipo de feedback dado por parte dos 

treinadores também fez com que os familiares entendessem algumas decisões da equipa 

técnica, apesar de sabermos que não existe uma necessidade justificativa das decisões 

técnicas sabíamos a importância de estarmos todos juntos rumo ao objetivo do clube, e 

assim tudo ficaria muito mais fácil. 

4.6 Palestras ou congressos 
 

Durante o meu estágio curricular tive a oportunidade presenciar em formações 

ligadas à área do futebol. A primeira formação onde estive presente denominava-se 

Planeamento do Treino de Futebol |Métodos e Estratégias Transversais e realizou-se em 

Viseu no dia 21 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Diploma de Formação 
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No dia 27 de maio de 2019 estive presente na ação de formação denominada 

“Formar para jogar/Desafiar meninos e meninas a jogar”, formação com excelentes 

oradores realçando a presença de José Couceiro dotada de um conhecimento por todos os 

que estão por dentro do futebol, esta formação foi realizada no auditório dos serviços 

centrais do Instituto Politécnico da Guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 – Certificado de Formação 

 

4.7 Reflexão 
 

Serviu o presente estágio curricular para colocar em prática todos os ensinamentos 

adquiridos nas unidades curriculares de didática, pedagogia, teoria e metodologia do 

treino, planificação do treino e análise e observação lecionadas no curso de Desporto da 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda. 

O caminho percorrido durante a época desportiva foi longo, duro com um desgaste 

físico e psicológico muito grande dado aos quilómetros diários trilhados entre a Guarda 

e Viseu, mas nunca perdendo o foco daquilo que era o objetivo principal e que transmiti 

aos meus atletas no primeiro dia em que entrei no balneário do estádio 1º de maio.  

Os exemplos terão sempre de surgir de cima, e eu colocando-me na posição e na 

pele de treinador adjunto tentei demonstrar, não só com palavras, mas com o meu 
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percurso durante toda a época, que sem sacrifício, sem espírito de luta e sem muita 

ambição não é possível ganhar títulos.  

Se queremos ser melhores, temos de trabalhar mais se queremos estar onde os 

outros não estão temos de fazer coisas que os outros não fazem e sempre seguindo esta 

linha de pensamento desde o primeiro ao último dia senti que fui parte integrante de uma 

época dificílima, mas que culminou com um titulo de Campeão Distrital da Associação 

de Futebol de Viseu e uma subida aos Campeonatos Nacionais. 

O meu trabalho realizado no Académico de Viseu Futebol Clube relacionou-se 

sempre com questões inerentes à modalidade futebol, procurando sempre com humildade 

dar o meu contributo máximo, pois, para mim isto não foi apenas um estágio, mas foi e 

será sempre uma oportunidade de deixar uma marca, a minha marca. 

As adversidades que muito contribuíram para o meu/nosso sucesso nunca nos 

desviaram o foco, encontramos sempre soluções, e no final juntámos todas as pedras que 

nos atiraram e subimos mais um patamar. 

O Académico de Viseu Futebol Clube no escalão de sub17 já não conseguia uma 

subida ao campeonato nacional há 5 anos e enche-me de orgulho todo o trabalho realizado 

durante a presente temporada, o sentimento de ter sido parte integrante do projeto e a 

felicidade nos rostos dos meus atletas para mim valeu muito mais que um estágio. 

Para concluir a reflexão sinto que após a realização deste estágio curricular cresci 

bastante como treinador, os conhecimentos acerca dos aspetos técnicos relacionados com 

a planificação e periodização de treino elevaram-se, a capacidade de gestão de grupo e de 

liderança também foram fatores do foro da gestão de recursos humanos que senti 

melhorados assim como a capacidade improvisação dado a situações que ocorreram e que 

não estavam diretamente dependente de mim.  

Realizei um estágio rico, tive oportunidade de vivenciar muitas experiências, tive 

a liberdade e autonomia para realizar as funções inerentes a um treinador adjunto. 

 

“Para Ser grande sê inteiro: nada teu exagera ou exclui; Sê todo em cada coisa;  

Põe quanto és no mínimo que fazes;  

Assim em cada lago toda brilha, porque ela alta vive” 

 
Fernando Pessoa, poema heterónimo Ricardo Reis, 1933 
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Anexos 
Anexo I – Convenção de estágio 
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Anexo II – Tabela de assiduidade Académico de Viseu e respetivo gráfico 
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Anexo III – Relatório de Observação 
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Anexo IV: Fotografias 
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