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Organização do processo de treino 
Para o concretizar de objectivos, estes têm de ser definidos. Segundo Mourinho, 

o mais importante numa equipa é ter um determinado modelo, determinados princípios, 

conhecê-los bem, interpretá-los bem, independentemente de ser utilizado este ou aquele 

jogador. No fundo, é aquilo que mourinho denomina de organização de jogo. Oliveira 

(2006) alega que o modelo de jogo está relacionado com as ideias do jogo do treinador, 

tendo em conta os jogadores que constituem a equipa e como eles percebem o jogo. 

Assim o modelo de jogo diferencia de acordo com diversas questões: o clube em que 

está inserido, a cultura do próprio clube, a concepção de jogo do treinador, as 

características dos jogadores e os princípios de jogo. 

A execução do modelo de jogo é que vai definir então se os atletas executaram 

bem as suas tarefas dentro de campo. Daí Mourinho considerar que jogar bem, é a 

equipa jogar da forma como (o treinador) pretende. E acrescenta que a interpretação, 

deste modelo, não de uma forma individual mas sim colectiva. 

Deste modo, o modelo de jogo é a imagem do que se pretende no futuro 

Machado (2008) e o modo de o alcançar é através do processo de treino. Dai que Frade 

(2003) afirme que o jogar a que se aspira é fruto da construção no processo de treino 

face a um futuro que se pretende atingir, entendamos modelo de jogo. 

Oliveira (2004) refere também que o modelo de jogo assume um carácter 

fundamental na construção do processo de treino bem como na sua operacionalização. 

Sem um modelo de jogo definido, estaremos a treinar então para que os 11 jogadores se 

conheçam entre sim e ganhem rotinas entre si sem que haja um fim onde queiramos 

chegar. Assim o modelo de jogo e o processo de treino têm de acontecer de modo a que 

as coisas aconteçam como o treinador pretende (Oliveira 2006). Concordado com isto, 

Carlos Carvalhal (2001) acrescent que o modelo de jogo assume-se como o guião de 

todo o processo de treino. 

Assim percebemos que o modelo de jogo assume-se como um aspecto essencial 

do processo de treino, sem o qual a existência do processo perderia o seu sentido. 
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Modelo de jogo 

Sistema de jogo 

 A base do trabalho consistira em 2 sistemas de jogo: o 4-1-3-2 (figura 1) ou o 4-3-3 

(figura 2). Sendo que um dos interiores pode jogar mais abertos, defensivamente um dos 

avançados tem de descair para o lado contrário para fechar o espaço.  

Geral 

Pretendemos que a equipa tenha uma atitude ofensiva com um ritmo de jogo elevado 

com garra e muita competitividade, visto que o público de Sesimbra, terra de 

pescadores, gosta que os seus atletas sejam combativos e não dêem uma bola por 

perdida. Pretendemos assim entrar forte no jogo de modo a tentar impormo-nos. 

 

 

Figura 1- Sistema táctico 4-1-3-2   Figura 2 – Sistema táctico 4-3-3 

Organização Ofensiva 

- A 1ª fase de construção de jogo consiste em abrir bem os laterais, os pontas-de-lança 

darem profundidade, e a 2ª linha de médios fazerem uma boa ocupação do espaço tendo 

em conta a criação de linhas de passe curta e/ou longa e a ocupação de espaços para a 2ª 

bola. Depois do posicionamento a equipa tenta atacar por uma das laterais, não dando, 

procura o lado contrário. (Preferência pelo lado direito – devido à velocidade e critério 

de subida do defesa direito Nuno Pinto; e do defesa esquerdo ser lento a decidir e fraco 

tecnicamente). Dos centrais, João Mata é lento a decidir, razoável tecnicamente, mas 

arrisca muito no passe longo (sem critério). Nuno Mata e Rui Correia são os 2 melhores 
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centrais em termos técnicos. Paulo Vitor sendo razoável tecnicamente tem um bom 

critério de passe e Albasini joga pelo seguro.  

- Em caso de pressão a bola deve ser colocada nos laterais e ai existem jogadas 

delineadas para sair de situações de pressão. (Figura 3, 4 e 5). 

- Todo o jogo longo consiste em passe para os corredores laterais (ofensivos) de forma a 

encontrar um jogador isolado através da criação de espaços. Pretendemos assim um 

jogador que se desmarque para o espaço vazio (linhas) com 1 ou 2 apoios (cobertura 

ofensiva) e homens na área para cabecear (entre 2 a 3). Estes movimentos podem ser 

feitos através do lateral direito (figura 3) médio ofensivo (figura 4) ou pelo ponta-de-

lança do lado contrário ao lado da bola (figura 5).Não desejamos o passe longo para um 

jogador alvo que receba em profundidade e guarde a bola. Grande preocupação para que 

haja jogadores para a 2ª bola neste jogo longo. 

- Quando um lateral sobe, pretendemos que os restantes 3 defesas ocupem o espaço 

central e que o médio defensivo se desloque ligeiramente para o lado da bola 

(normalmente o lado desse lateral).  

- Na 2ª fase a equipa não pretende apostar constantemente na basculação do jogo, 

pretende atacar um flanco, mas quando a bola vier de uma linha para um homem no 

meio deve aí sim procurar o outro lado (figura 6). 

- Rigor tem tendência para jogar pelo seguro dada a pouca capacidade técnica mas com 

um razoável passe curto, Huguinho tenta jogar longo mas a sua capacidade técnica faz 

com que falhe muitos passes sendo um jogador móvel e de constante movimento de 

apoio, Nuno Silva tem uma boa capacidade de passe curto, tabelas e jogo curto sendo 

lento fisicamente, Tiago Carvalho muito bom tecnicamente seja em jogo longo ou curto, 

não tendo um bom critério fazendo muitas vezes os colegas perderem a bola, Ruben 

ainda precisa de adquirir muitas qualidades, desde físicas a técnicas, Luis Carlos tem 

uma razoável técnica precisando de espaço para jogar e Serginho tem uma boa 

capacidade de passe com um bom critério. Assim as boas capacidades de organização 

de jogo ficam encarregues a Tiago Carvalho (muita qualidade mas precisa de mais 

critério) e Serginho (não tanta qualidade mas um bom critério de passe). 

- Nesta fase desejamos que os laterais façam desequilíbrios, tendo sempre em conta que 

se um sobe o outro fica, e que esta subida no terreno seja com critério – oportunidade de 

receber com espaço para progredir no ataque. 

- Pretendemos melhorar a nossa capacidade de passe e jogo pelo meio, sempre com um 

homem em cobertura ofensiva. 
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- Quando os interiores se encontram abertos, procuram a linha para ir centrar. Nestes 

envolvimentos existe muito apoio do lateral, podendo fazer tanto a cobertura como o 

over-lap para cruzar. Quando o cruzamento é dentro da área a equipa centra ao 2º Poste. 

- Uso dos avançados de costas para a baliza tanto para dar de frente como movimentos 

de rotura para as costas da defesa. 

- O equilíbrio defensivo é feito com 4 jogadores, uma linha de 3 defesas mais uma com 

o médio defensivo. A linha de 3 defesas é composta pelos centrais e o lateral do lado 

contrário que se situam no corredor central. 

- O método ofensivo é o ataque posicional, jogando maioritariamente com a bola pelo 

chão, com muito uso de posse de bola. Há excepção de 2 jogadores no plantel, a 

tendência do movimento dos jogadores são de aproximação, fazendo com que recebam 

muitas vezes de costas para a baliza (quando os adversários fazem marcações perto - 

sentido dificuldade contra equipas que pressionem a meio-campo), sentido a equipa 

muitas dificuldades quando tem que colocar a bola nas costas da defesa. Nos ataques 

laterais e já na 2ª fase de construção, (há excepção de Tiago Carvalho) não tem 

capacidade de virar jogo, jogando sempre em profundidade no mesmo corredor. 

- O médio centro (no 1º sistema), tem como função ser cobertura ofensiva aos médios 

alas e avançados, para que seja tanto uma opção de passe, como o 1º a reagir no 

momento de perda da posse de bola, ficando o trinco por detrás deste a cobrir toda a 

zona. Existe em toda a equipa a preocupação de que haja sempre um homem por detrás 

como apoio. No 2º sistema (4-3-3) é o médio centro que efectua este papel deixando o 

médio ofensivo o papel de movimentos de rotura e o trinco mantem as suas funções. 

- Pretendemos que principalmente os médios ofensivos mas também os interiores façam 

diagonais externas em profundidade. 

- Quando a bola for jogada num dos avançados o outro deve logo efectuar um 

movimento de rotura sendo assim mais uma hipótese de passe (figura 8). 

- Nos homens da frente, José Carlos é o avançado mais experiente e com um maior 

leque de opções, não é um finalizador mas um jogador de equipa, gosta de assistir, bom 

a cruzar, bom no toque curto, bom critério, é o melhor no jogo aéreo, físico e por isso a 

melhor opção para receber em jogo longo; Fábio Nunes é um jogador muito tecnicista e 

rápido, necessitando de espaço para emergir e sente dificuldade na escolha dos seus 

movimentos; João Carreiro efectua muitos movimentos, criando espaço para ele ou para 

os colegas, quando não se isola cria um espaço para os seus colegas, fraco no jogo físico 

e mais dificuldades no uso da técnica; Ricardinho, mais estático, gosta de receber a bola 
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no pé de costas para a baliza, grande capacidade de passe, tabela, jogo curto. Assim o 

avançado será escolhido de acordo com a defesa e a estratégia a utilizar. Zé Carlos e 

Ricardinho são os que têm maior capacidade de jogar de costas e no jogo curto. Carreiro 

e Fábio Nunes jogam mais pelo risco e em velocidade utilizando mais situações de 1x1 

sendo também os atletas que mais vezes procuram movimentar-se em direcção às costas 

da defesa devido à sua maior capacidade de desmarcação. José Carlos é o jogador que 

joga melhor em condições de pressão. 

- Os jogadores com maior capacidade de cruzamento são Manita e José Carlos. O 

treinador pretende 1 homem no 1º poste outro no 2º, um perto do circulo de penálti, 2 à 

entrada da área e mais um mais atrás. Destes homens à entrada da área Huguinho tem 

um bom tempo de entrada tendo a noção de onde a bola vai cair mas com uma fraca 

capacidade de remate; Nuno Silva e Tiago Carvalho têm uma boa capacidade de remate, 

e principalmente nestas situações Nuno tem uma boa capacidade de leitura da jogada. 

Os restantes jogadores não têm tendência para aparecer neste espaços. 
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Figura 3 – Saída da pressão pelo lateral 
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Figura 4 – Saída da pressão pelo médio ofensivo 
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Figura 5 – Saída da pressão pelo avançado 
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Figura 6 – Jogada para criar espaço para o interior na linha 



12 

 

 

Figura 7 – Situação de ataque 

 

Figura 8 – Passe entre os avançados 
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Transição ofensiva 

- No momento da recuperação da posse de bola pretendemos uma leitura do jogo. 

Apesar de desejarmos um jogo de ritmo alto, não pretendemos ao mesmo tempo um 

jogo sem critério e de recuperações e perdas constantes da posse de bola. O equilíbrio 

ofensivo do adversário também vai determinar a forma como atacamos após a 

recuperação. Um grande número de jogadores à frente da linha da bola tal como pouca 

profundidade existente nas costas da defesa ou uma reacção rápida do adversário seja 

em pressionar o portador como em correr para trás (retirando profundidade defensiva), 

tende para o ataque posicional.  

- Quando existe oportunidade equipa procura jogador em profundidade de forma a subir 

no terreno, com leitura para perceber se consegue continuar a progredir, caso contrário 

guarda para a subida de uma 2ª linha, diminuindo distancias preparando-se para uma 

futura perda da posse de bola. 

- Como já falamos anteriormente, José Carlos tem uma grande capacidade de guardar a 

bola, Ricardinho uma boa capacidade de guardar e de criar jogo, João Carreiro e Fábio 

Nunes, Rão têm dificuldades em guardar mas são muito rápidos e Manita tem uma boa 

capacidade técnica para guardar e progredir em drible. 

- Quando se encontram pressionados e a bola é recuperada no terço defensivo, o 

Guarda-redes serve como opção de segurança. 

- Quando a recuperação da posse de bola é feita pelo GR, este coloca muitas vezes a 

bola nas costas da defesa com pontapé longo. Paulo Silva tem boa capacidade de passe, 

consegue colocar longo, mas nem sempre o critério é o melhor, Hugo Alves tem um 

pontapé muito forte mas não tem hábito de colocar rápido na frente, Zurga tem um 

pontapé mais fraco. 

- O equilíbrio ofensivo é feito por 1 ou 2 jogadores sendo que estes jogadores são por 

vezes utilizados tanto com passe para o pé (em movimento de apoio) como para as 

costas da defesa (em movimento de rotura). Esta alternância do número de jogadores 

altera de acordo com a necessidade de defender um espaço, o resultado, cansaço 

decorrente do jogo, situação em que perdemos a bola. Quando um atleta por 

determinado acontecimento de jogo não consegue defender o seu espaço 

(principalmente os 2 avançados ou no caso de ser em 4-3-3 dos 3 avançados; mas 

também do médio ofensivo, principalmente Tiago Carvalho que tem claras dificuldades 

de recuperar no terreno) então este deve colocar problemas no equilíbrio adversário 
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posicionando-se numa boa posição para ser a 1ª opção no caso de recuperação da posse 

de bola. 

- Nas bolas paradas defensivas, mas principalmente nos cantos, está definido que, os 2 

jogadores que ficam a meio campo descaem para o lado esquerdo, para abrir espaço do 

lado direito. Espaço que é posteriormente aproveitado pelo jogador à entrada da área. 

Quando o GR agarra a bola, tem indicações para o mais rapidamente possível colocar 

neste jogador à entrada da área (que faz um movimento rápido para o espaço criado). 
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Organização defensiva 

- Defende num bloco alto, iniciando a sua zona de pressionante definida para quando a 

bola é passada para o defesa lateral. Após o passe a equipa fecha a linha de passe para o 

central mais próximo sendo os jogadores de meio-campo marcados homem-a-homem a 

partir daqui. Neste momento de pressão, João Mata, Rui Correia e Albasini (Centrais) 

podem ter distância entre o meio-campo e a linha defensiva pois jogam bem de cabeça 

(respondendo par o caso do adversário jogar em jogo longo), no caso de Nuno Mata e 

Paulo Vitor (centrais) jogam como libro para uma bola que venha para as costas da 

defesa. Equipa que pressiona sempre que fisicamente se sente apto para isso a todo o 

campo. 

- Avançados pressionam mas de uma forma desequilibrada, não sendo acompanhados 

pelos restantes colegas de equipa, faz com que os adversários consigam sair a jogar com 

espaço na 1ª fase do ataque. 

- Centrais jogam em linha no último terço defensivo. Á frente deste espaço o treinador 

deseja ter um central a jogar como libero. 

- Em 4x4x2 losango os interiores fecham por dentro e apenas entram no corredor a 

defender quando a bola entra lá. Dependendo dos jogos o treinador também pode exigir 

a um dos avançados que descaia para um corredor e o interior do lado contrário fica 

encarregue de defender o outro transformando-se quase num 4x3x3. Em 4x3x3 os 3 

corredores têm de estar ocupados pelos 3 homens da frente. Os 3 da frente podem não 

ter posições fixas mas este é um princípio que tem de ser cumprido defensivamente. No 

caso de 1 jogador não ter capacidade de recuperar, é preferível deixar o corredor central 

por defender e fechar nos corredores para que os laterais adversários não possam subir. 

- Quando um lateral sobe, caso o interior não tenha subido deve ocupar o espaço do 

lateral até que este recupere a sua posição.  

- Quando um interior sobe e não tem capacidade de recuperar no momento a sua 

posição, deve ser o médio centro a fechar este espaço lateral e um dos avançados centro 

recuar para a posição de médio centro. 

- O Lateral esquerdo (Fred) é lento e sente dificuldades em virar e nas situações de 1x1. 

O lateral direito (Nuno Pinto) é rápido, mas sente dificuldades a fechar por dentro, 

sendo baixo sente dificuldade nas bolas aéreas e no confronto físico. O Frederico sente 

dificuldades no posicionamento e em jogadas em velocidade. Em 4x4x2 os laterais 

ficam muitas vezes em igualdade ou inferioridade numérica, apesar de o interior ter de 
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fechar este espaço (acompanhando o lateral). Em 4x3x3 a equipa tem um 

posicionamento em campo mais equilibrado. 

- A equipa defende (maioritariamente) numa marcação homem (não individual) sentido 

dificuldades quando à necessidade de defender à zona. 

- Médio defensivo e médio centro são jogadores com maiores preocupações defensivas, 

sentido dificuldades em ocupar o campo todo visto que jogam em linha na vertical. Os 

interiores têm de ser jogadores inteligentes para ocuparem o espaço central e saberem 

dar largura ao meio-campo. Manita e Rão dão muita largura ao meio campo, mas 

principalmente o primeiro defende muito pouco. Serginho dá pouca largura mas mais 

consistência a este espaço central. Huguinho não dá largura sendo um interior que joga 

apenas por dentro sentido muitas dificuldades quando tem que fechar o corredor. Em 

4x3x3 a definição do modelo fica mais facilitada visto que o preenchimento dos 

corredores fica automaticamente feita. Existe um médio ofensivo com maior liberdade 

para subir e os restantes 2 para ocupar espaços. Quando jogamos em 4x3x3 vs 4x4x2 

losango o extremo do lado contrário fecha por dentro. 

- Ricardo Rigor e Huguinho são pressionantes a efectuar a contenção, Serginho não 

efectua uma pressão tão forte mas tenta estar por perto, Nuno Silva é lento mas dada a 

sua experiencia sabe onde se posicionar sendo muito forte no desarme, Luís Carlos e 

Tiago Carvalho dão muito espaço ao adversário. 

- Centrais sentem dificuldades quando os avançados adversário são fortes física e 

tecnicamente. Sentem dificuldades principalmente nos cruzamentos ao 2º poste. 

- No jogo longo do adversário tentamos que seja João Mata a defender ao lance. Depois 

os médios têm que se aproximar para ganharem a 2ª bola. 

- João Mata é muito forte no jogo aéreo e no jogo físico sentido muitas dificuldades 

quando encontra um jogador mais tecnicista e que mude de direcção. Albasini também é 

muito forte no físico e no desarme sentido dificuldades no posicionamento. Rui Correia 

é um jogador rápido e bom no desarme. Paulo Vitor é um jogador muito rápido forte no 

desarme e nas dobras. Nuno Mata è muito forte no posicionamento sendo um jogador 

lento. 

- Guarda-redes (Paulo Silva) é um comunicador com toda a defesa orientando e 

liderando a equipa. Joga na pequena área mas tem uma boa noção de quando sair da 

baliza. É forte nos cruzamentos mas só sai pela certa e pouco mais da pequena área. É 

forte tecnicamente e nos reflexos. 
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- Não existe um posicionamento na área pré definido no momento de cruzamentos, mas 

o central tem de estar num posicionamento em diagonal em direcção à baliza e sempre 

com uma mão a tocar no avançado de forma a saber o seu posicionamento. 

 

Transição defensiva 

- O lateral do lado contrário fecha sempre por dentro havendo duas linhas de 3+1 no 

equilíbrio defensivo da equipa, estando assim a equipa equilibrada no momento da 

perda da posse de bola. Os 3 de traz posicionam-se numa posição central. Assim, a 

equipa sente muitas dificuldades nas bolas colocadas nas costas da defesa, havendo 

mesmo muitas vezes situações de 1x1. O lado fraco da equipa é mesmo o lado da bola 

visto que ninguém fecha a lateral por onde se está a atacar e os centrais continuam a 

posicionar-se numa posição central. 

- Apesar de a equipa ter sempre jogador em cobertura ofensiva, a reacção deste jogador 

é lenta dando espaço/tempo ao adversário para sair na sua transição. Não existe 

indicação para o modo como reagir à perda da posse de bola. 

- Quando efectuamos contra-ataques, a equipa demoram a juntar as linhas, não estando 

preparada para uma possível perda da bola. 

- Em situações que a equipa está desequilibrada – efectuar falta. 

- Existe muita indefinição neste momento dada as poucas indicações dadas. 
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Bolas paradas ofensivas 

 

Figura 9 - Canto 

Cantos 

- Existe um jogador ao primeiro poste que faz um movimento de aproximação para 

retirar 2 jogadores da área. Caso haja o acompanhamento desses 2 jogadores existe um 

cruzamento ao 1º poste, caso não haja acompanhamento do avançado então faz-se um 

canto curto com um passe para este jogador que devolve ou para o marcador do canto 

ou para um jogador que vem da entrada da área para centrar ao 2º poste. 

- Cruzamento ao 2º poste para o central mais alto (normalmente João Mata). 

- Ficam sempre no meio campo mais 1 jogador do que o adversário deixar. E sempre 

um jogador a entrada da área preparado para uma 2ª bola e para parar o contra-ataque 

adversário. 

Lançamento de linha lateral 

- Perto da área longo para um dos centrais (principalmente João Mata ou Albasini), com 

jogador a fazer bloqueio a adversário e mais outro na entrada da área para 2ª bola. 

- Na defesa, quando pressionado, consiste em dar num jogador à sua frente, devolve ao 

marcador do lançamento para este chutar longo na frente.  

Livres indirectos (longe da área) 

Duas variantes: - cruzamento ao 2º poste com efeito interno com todos a tentarem 

ganhar o cabeceamento. 

- Cruzamento ao 2º poste com todos a atacarem o 1º poste e a deixar o central mais alto 

solto para o 2º (Principalmente João Mata). 
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- Sempre com um jogador a entrada da área para a 2ª bola e a meio campo mais 1 dos 

que o adversário deixar. 

- Nuno pinto tem uma boa capacidade de cruzamento, Tiago carvalho, Serginho e Rão 

normalmente marcadores destes livres são fracos a cruzar. 

 

Figura 10 – livre lateral 

 

Livres directos perto da área 

- Temos bons executantes que marcam tanto em jeito como em força. 

- A meio campo sempre mais 1 jogador do que o adversário. 

- Tiago carvalho é muito bom a marcar livres seja perto ou longe da área (mas 

principalmente longe). 

Pontapé de baliza 

- Laterais e centrais abertos, restante equipa aglomerada a meio campo. Caso não 

consiga sair a jogar pelos centrais, deve ser colocada uma bola directa no meio campo 

sem homem de referência. 

Bola parada Defensiva 

Cantos 

- Defende com marcação homem sendo essa escolha decidida pelos jogadores de acordo 

com a altura de cada um. 1 homem ao 1º poste e outro 2 metros à frente; no caso de 

canto curto são estes que saem rápido na bola. Existe sempre 1 homem à entrada da área 

que será (no caso de o Guarda-Redes ficar com a bola) a primeira opção para a transição 

ofensiva. 
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- A meio campo ficam 2 jogadores baixos e rápidos na frente, descaídos para um lado, 

deixando o lado oposto pronto para a transição. (este lado é decidido de acordo com o 

pé forte do jogador à entrada da área ex: se for esquerdino, deixa-se o lado esquerdo 

solto, e ocupasse o lado direito). 

 

Figura 11 – canto defensivo 

 

Livres laterais 

- Ficam 2 jogadores na barreira (normalmente, o Guarda-redes pode decidir se deseja 

mais ou menos) e os restantes ficam em marcação na área, ficando mais 1 a entrada da 

área e outro a meio-campo. O treinador decide jogo a jogo o posicionamento de cada 

jogador nestas posições. Não existe indicação para a barreira saltar (ou não) 

Livres frontais 

- O guarda-redes decide o número de jogadores na barreira, já estando definidos os 

nomes pelo treinador antes do jogo e a sua ordem. Não existe indicação para a barreira 

saltar (ou não). A marcação dos restantes jogadores é feita Homem com um jogador à 

entrada da área. 

Pontapé de baliza 

- Em 4x4x2 os 2 avançados abrem e fazem a marcação entre o lateral e o central ficando 

os 4 do meio-campo a disputar a bola aérea com a linha de defesas perto. 

- Em 4x3x3 o avançado dá espaço e os extremos fecham um pouco no meio e com os 4 

defesas bem perto do meio-campo. 

- Por vezes o central (principalmente João Mata) sobe no terreno para ganhar o duelo 

aéreo. 
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Periodização do processo de treino 

Periodização do processo de treino 
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Amália 
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vila 

Amália 

Sábado 

 

Folga 

Domingo 

 

Jogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h  

Quadro 1 – Microciclo de treino 

 

Depois de um jogo ao domingo, o primeiro dia da semana é de folga, para que os 

jogadores possam aproveitar todo o dia a seguir ao jogo. Segue-se 4 dias de treino, com 

um de folga para novamente jogar. 

Estes 4 dias estão muito bem definidos: 

3ª feira dividem-se normalmente em dois grupos: os que necessitam de recuperar 

dos restantes. Treino que consiste normalmente com uma corrida ligeira de 15 minutos 

mais uma boa movimentação articular com objectivos distintos: para os que estão a 

fazer recuperação, acelerem esse trabalho de recuperação, para os que estiveram 3 dias 

parados (Sábado, domingo e segunda) possam voltar a treinar em condições antes de 

treinar em intensidades altas. Este treino normalmente procedesse com um exercício de 

jogo reduzido com períodos de 8 minutos tentando então que este treino seja intenso e 

de adaptação para o resto da semana. Em termos tácticos, não existe nenhuma regra nem 

aspectos a ter em conta, por norma neste dia. Os jogadores que jogaram, se entrarem 
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neste exercício reduzido, definem a que ritmo desejam jogar, recuperando aqueles que 

sintam essa necessidade. 

A 4ª feira consiste em exercícios em espaços reduzidos de 8 minutos 

(normalmente). Normalmente neste dia é aproveitado para treinar algo para o modelo de 

jogo. 

A 5ª feira é costume fazer-se um exercício (em condições diversas) para depois 

se efectuar um treino conjunto (sem regras ou condicionantes). Neste dia efectuam-se as 

experiencias necessárias para se retirar as duvidas para o jogo. 

Na 6ª feira começam com uns meinhos onde os jogadores se podem divertir à 

vontade e onde os grupos são escolhidos pelos jogadores, para posteriormente efectuar 

uma velocidade reactiva e treinar algum aspecto do jogo que seja necessário (uma 

pressão ou bola parada normalmente). 

Um dos problemas com que nos temos deparado nos treinos é com a cultura do 

jogador, as suas ambições e estilos de vida. Temos muitos jogadores que se levantam às 

6h da manhã para irem trabalhar, sendo os treinos às 20h, são 14horas depois de estar de 

pé. A profissão que alguns têm e o acumular da semana, fazem com que o cansaço se 

faça sentir mesmo antes dos treinos começarem. Com o passar dos anos, estes 

jogadores, gostavam de jogar em divisões superiores, mas começam a acomodar-se e a 

desacreditar. Isso faz com que muitos não treinem da melhor maneira. A forma de ver o 

treino da parte de muitos jogadores, não conhecendo o conceito de “treino” faz com que 

os atletas entrem em campo durante a semana quase como se estivessem a entrar pela 

obrigação de marcar presença. 

A dificuldade sentida em exercícios que exijam mais atenção e posicionamento 

comparando com o facto de em jogos reduzidos haver um grande lote de jogadores que 

se aplicam fisicamente, faz com que as unidades de treino tenham-se tornado cada vez 

mais integrados. Balançado no aspecto físico/psicológico vs táctico, tem-se decidido por 

não se perder nos aspectos físicos, entrando aqui o psicológico na motivação dos atletas 

visto que preferem efectuar jogos do que um conjunto de exercícios com regras para 

cumprir. O treino de aspectos tácticos, acabou por ser preterido devido ao cansaço 

acumulado (trabalho), costume dos jogadores, desmotivação (não gostarem) e ainda 

menores adaptações físicas (sempre que se executa um novo exercício com 

condicionantes e psicologicamente mais difícil, há tendência para o exercício perder a 

sua ciclicidade).  
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Deste modo, as preocupações físicas no treino, com exercícios com bola 

começando com espaços reduzidos no início da semana e aumentando ao longo da 

semana tem sido a decisão tomada. 
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