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Introdução 

O prever do que vai acontecer atenua os acontecimentos e permite que tenhamos 

mais tempo para a preparação da resolução dessas ocorrências. A documentação de 

todos os factores que faz com que se juntem um maior número de peças do puzzle. Este 

trabalho consiste então na numa análise da situação desportiva do clube. Para esta 

análise utilizamos o quadro da análise da situação desportiva (Pires 2007). A análise vai 

incidir a sua maior parte nos elementos desportivos, ou seja, Elementos que fazem parte 

do mundo do desporto e, por isso, pode ser objecto de politicas desportivas pela sua 

manipulação através de processos de planeamento e programação (Pires 2007). Não 

daremos tanto enfoque nos elementos paradesportivos (não fazem parte do mundo do 

desporto mas são solicitados para apoiarem a prática) nem nos extra-desportivos (não 

fazem parte do mundo do desporto mas condicionam seja de parte positiva ou negativa), 

mas sempre que consideremos necessários abordaremos estes elementos. 

Por fim falaremos da Pré-época e faremos um prognostico relativo à definição 

de objectivos, de princípios orientadores do trabalho e sobre as reuniões de estrutura 

técnica 

Vai ser então um relatório que vai retratar todos os elementos que consideramos 

importantes de saber quando se entra num clube. Um treinador de futebol não está só 

limitado pelos 23 jogadores que tem, mais os jogos ao domingo, mas também 

condicionado por todas as características do clube, cidade, adeptos, etc. 

Só podemos planear aquilo que se controla, pelo que é necessário ter em conta 

todas as variáveis que podemos dominar e todas aquelas que podem modificar o nosso 

trabalho. Cada uma das atitudes dá origem a outras tantas formas de estruturar a própria 

organização (Pires 2007). De acordo com Russel Ackoff (1974) (citado por Pires 2007) 

existem 3 possibilidades. As pessoas podem: 1 – esperar que as coisas aconteçam para 

depois reagirem; 2 – Prever aquilo que eventualmente surgirá para prepararem a 

resposta certa, antes dos acontecimentos surgirem; 3- engendrar as condições para a 

construção e organização do futuro, segundo os próprios desejos. 

Este trabalho é então importante para saber o que poderá diferenciar o trabalho 

efectuado no futebol em geral, e neste clube em particular. Com este antecipar, vai 

ajudar-me a saber o que poderei esperar desta época desportiva. 



Sistema cultural 

Historial  

Fundado a 10 de Agosto de 1947  

Épocas na II Divisão: 14  

Épocas na II Divisão B: 3  

Épocas na III Divisão: 23  

Campeão da III Divisão: 1962/63; 1966/67; 1996/97; 1998/98  

Campeão da I Divisão Distrital AF Setúbal: 2009/10  

(Clube nunca foi campeão da II Divisao B, pois antigamente não existia esta divisão. 

Assim, ao vencer a III divisão, o clube subia directo para a II divisão). 

 

O Grupo Desportivo de Sesimbra é um clube com 64 anos. A maioria das suas 

participações na sua história são na III divisão (competição que participará nesta época 

desportiva). A equipa já foi 4 vezes campeão da III divisão e dada a boa classificação 

será por parte dos adeptos uma ambição a atingir novamente. Por outro lado, não é um 

clube com nível mundial como os grandes de Portugal. Nunca participou na I liga e 

participou algumas épocas na II divisão, não será, no entanto, exigido pelos adeptos a 

vitoria de todos os jogos sem margem de erro. 

Sistema Humano 

Estrutura Directiva e Desportiva 2011/2012 

 Administração e coordenação geral  

Presidente da Direcção – Sebastião Patrício  

Presidente Adjunto – Manuel José Dias  

Vice-Presidente Financeiro – Francisco Andrade  

Vice-Presidente Administrativo – Jacinto Louro  

 

 Protocolo e Relações Públicas  

Director Executivo – Pedro Mendes  

Colaboração – Pedro Victor  

 

 Instalações Sociais e Desportivas  

Presidente Adjunto – Manuel José Dias  

Vice-Presidente Administrativo – Jacinto Louro  



Director Executivo – Pedro Mendes  

Director do Estádio Vila Amália – Eduardo Rigor  

Responsável do G.D.S. – Complexo Desp. Municipal Maçã – Director António 

Casaca  

Técnicos de Manutenção do Complexo Desportivo – Hugo Carvalho e Custódio Cruz  

Encarregado do Pavilhão do G.D.S. – Ezequiel Soares  

Responsável pelo Relvado – Pedro Martelo  

Acompanhamento Técnico do Relvado – Eng.º Paulo Cardoso  

Técnico de Equipamentos – Quintino Dionísio e Ricardo Dionísio  

 

 Planeamento e Desenvolvimento Desportivo  

Direcção do Departamento Clínico – Enf. Júlio Gomes  

Secretário Técnico para o Depart. de Futebol Sénior – Joaquim Marcelino  

Coordenador Técnico Futebol Juvenil – Carlos Faneca  

  

 Departamento De Futebol Sénior  

Director - Eduardo Rigor  

Secretário Técnico - Joaquim Marcelino  

Treinador - Manuel Correia  

Treinadores Adjuntos - Pedro Macedo e Carlos Rocha  

Apoio Médico - Clínica Clidespor E Centrozimba  

Médico – Dr.º Jorge Furreta  

Enfermeiro - Júlio Gomes  

Massagista - Ezequiel Soares  

 

 Patrocinadores e Apoiantes  

Câmara Municipal de Sesimbra  

Imovila – Mediação Imobiliária, LDA.  

ArtesanalPesca – Organização de Produtores de Pesca CRL  

Dagol, Lda – “O Fabuloso Mundo do Vidro Acrílico”  

T.S.T. – Transportes Sul do Tejo  

Hotel do Mar – Sesimbra  

Restauração do Concelho de Sesimbra  

Maxiloja – Sesimbra  



Junta de Freguesia do Castelo  

Macrom e Macrimport – Material de Desporto  

Pastelaria Liansino - Cotovia  

Águas S. Silvestre  

Restaurante Ramires - Guia - Algarve  

Texugauto – Comércio e Reparação de Viaturas, LDA  

B.P. – Portugal 

 

Ligação entre os Recursos Humanos 

Como podemos constatar, é um elevado número de elementos que constitui toda 

a equipa do futebol sénior do Grupo Desportivo de Sesimbra (GDS). A presidência do 

clube dirigida por Sebastião Patrício tem uma ligação muito perto da equipa, 

pretendendo estar sempre ocorrente do que acontece no seio da equipa, intervindo 

apenas quando existe necessidade para tal. Ricardo Rigor e Joaquim Marcelino (director 

desportivo e secretário técnico) acompanham todos os dias os trabalhos efectuado pela 

equipa, comunicando-o com o Presidente quando ocorre algo. São eles a ligação entre a 

direcção e o treinador, apesar da boa relação existente entre a equipa técnica e o 

presidente dada a longa amizade que têm. A comunicação feita para os jogadores 

normalmente é efectuada do treinador para os jogadores. O uso da direcção ou dos 

capitães para os restantes jogadores do plantel, é utilizado em algumas situações mais 

em especifico em que o treinador não seja o responsável pelo tema ou seja necessário 

outro tipo de abordagem. Os capitães têm como função atenuar algumas situações 

ocorrentes no seio da equipa. O treinador não pretende que estes relatem toda e qualquer 

situação, mas dada a sua gravidade, percebam se podem resolver sem que haja o 

desgaste do treinador e o delito entre treinador e o jogador. O capitão não tinha como 

função, levar o problema de um jogador ao treinador. Cada jogador, individualmente, 

tendo um problema sabe que tem a porta aberta para o poder resolver directamente com 

o treinador. Não foi pedido aos capitães que ajudassem na adaptação dos jogadores 

novos (reforços ou ex-juniores). Também não acontece os capitães terem reuniões com 

a direcção de forma a resolver problemas da equipa. Na época passada eram 3 os 

capitães, nesta temporada, tomou-se a decisão de passar a existir 4 capitães. Com a 

permanência dos 3 capitães da época anterior, acrescentaram um jogador, Nuno Pinto, 

dado o seu perfil de jogador e como pessoa, um exemplo para qualquer um, com um 



historial dentro do clube sem faltas a treinos, com um comportamento exemplar e assim, 

digno de eleito capitão. 

A equipa técnica é constituída por um treinador que no futebol sénior apenas 

tinhas tido experiencia no futebol profissional. Como jogador passou por Sesimbra e 

assim se justifica a sua ligação com a direcção actual. O Treinador Adjunto, Pedro 

Macedo, fez a sua formação no Sesimbra e jogou pela equipa Sénior. Nos últimos anos 

treinou nos escalões de formação do clube. Assim o clube arranjou um treinador com 

capacidade e conhecimentos técnicos para o desenvolvimento dos seus jogadores e a sua 

experiência em clubes profissionais poderá dar algum ensinamento ao clube de forma a 

profissionalizar alguns comportamentos e no modo de se organizarem. O Adjunto tem o 

conhecimento de como funciona a direcção, o clube e a cidade, sendo assim um 

treinador com o conhecimento da casa. Sendo importante neste clube o conhecimento 

dos procedimentos, dado o número elevado de jogadores que é da cidade e se vão 

mantendo no clube ano após ano. Seria importante que o 2º treinador (visto que o clube 

considera não ter capacidade para mais), na minha opinião, tivesse conhecimento ao 

nível de treino de GR. Não existe nenhum treinador de Guarda-redes (GR). O clube 

apenas tem orçamento para ter duas pessoas na equipa técnica. Deste modo, e dada a 

especificidade do clube, considero que seria muito importante para o clube, que o 2º 

treinador da equipa (adjunto) fosse alguém que soubesse treinar guarda-redes e tivesse 

conhecimento de campo. Esta seria, na minha opinião, a melhor equipa técnica para o 

GDS. Porque quem treina os GR é um jogador, dessa mesma posição, há 4 anos no 

clube. Este atleta tem 40 anos, o outro GR tem 34 e o terceiro 19. Além da situação 

exigir que em termos de perfil que os 3 Gr se dêem bem, vai ser sempre há escolha de 

um o trabalho que vai ser feito. Além disso, vai haver uma enorme fadiga localizada, ao 

nível das pernas durante a semana (e ao longo das semanas) para os 3 GR, visto que 

cada exercício é feito com um outro GR indo-o alternando entre as funções de treinador-

jogador- descanso. Isto exige muito dos jogadores principalmente ao nível do 

quadricípite. Além disso, a pouca importância dada pelos jogadores de campo ao 

trabalho táctico, tal como a dificuldade destes em trabalhar situações mais complexas 

durante a semana, aumenta a importância de ter um treinador de GR, dado que o lote de 

jogadores desta posição gosta de trabalhar. Por fim, durante os treinos, são muitas as 

vezes que os exercícios são pensados consoante os jogadores de campo, ficando 1 ou 2 

GR sem nada para fazer indo rodando à vez ou aos minutos, sendo principalmente 

durante o inverno um problema a ter de ser resolvido dado que arrefecem ao longo do 



treino. Com um treinador de GR se 1 ou 2 GR estivessem de fora do exercício, 

poderiam trabalhar à parte com o seu treinador, não tendo de parar, principalmente nos 

já relatados dias frios de inverno. 

Havendo toda esta ligação e comunicação entre os intervenientes, salta a vista a 

falta de um regulamento interno que facilitem na tomada de decisões em alguns casos 

rotineiros nesta realidade, como a falta a treinos, o receber de cartões amarelos e 

vermelhos de uma forma desnecessária, a saídas até horas tardias em vésperas de jogo, o 

pouco empenho de alguns atletas durante o treino, a pontualidade, etc.. 

Não existe ninguém que observe adversários, para que possa ajudar tanto na 

observação deste como na forma de tornar mais criteriosa a observação de jogadores 

(possíveis reforços para a equipa). Durante a temporada, e nas jornadas dos jogos fora, o 

Director Eduardo Rigor não acompanha a equipa, aproveitando para ir ver alguns jogos 

no distrito. 

As funções de médico/fisioterapeuta estão ao cargo de Júlio Gomes e Ezequiel 

Soares. Principalmente o primeiro, mais actualizado e mais integrado dentro da equipa 

dada as suas qualificações. Este tem a capacidade de dizer se o jogador está apto para 

jogar ou não. Esta análise é feita tanto ao nível físico como psicológico. Júlio Gomes já 

trabalha com alguns destes atletas há uns anos e consegue distinguir quando este, 

mesmo não estando fisicamente inapto, psicologicamente vai estar afectado não 

conseguindo ter uma exibição ao seu nível. Tem uma relação muito perta com os 

jogadores, e quando estes estão em recuperação vemos algumas vezes Júlio e o jogador 

a caminhar pelo campo e a conversarem. Era importante que este, ou outra pessoa 

indicada pela direcção, aconselhasse os atletas em termos nutricionais. Não existe 

ninguém no clube com esta pasta. Acaba por ser normal dado o clube não ser 

profissional, mas seria importante o conhecimento sobre este tema para que os 

jogadores não cometam erros básicos e tenham alguma maior consciência na 

alimentação ao longo da semana mas principalmente em dia de competição (dado a não 

profissionalização não podemos exigir nada aos atletas neste aspecto mas podemos 

aconselhar e indicar-lhes o melhor caminho). Apesar de muitos atletas se levantarem as 

6h da manha para irem trabalhar, uma boa nutrição tem importância no assimilar dos 

processos de treino, minimizando o tempo de recuperação tanto entre sessões de treino 

como dos jogos. Deste modo, melhorando este aspecto estou convicto que estes atletas 

iriam melhorar o desempenho desportivo. Também não existiu medições de pregas 

adiposas, o anotar do IMC. Apenas foi pedido aos atletas que se pesassem antes e 



depois de cada treino nas primeiras semanas da temporada. Também não existe 

ninguém que monitorize os aspectos fisiológicos do treino. A implementação da escala 

subjectiva de esforço de Borg teria alguma importância principalmente no pré-treino. 

Como já foi referido, a maioria dos atletas não vive do futebol, e por vezes entram no 

treino depois de um dia cansativo, de um dia de trabalho desgastante e a sua pré-

disposição para o treino pode não ser a melhor. Este é um processo que inicialmente 

poderia não ser bem aceite pelos jogadores, mas com o tempo e bem utilizado poderia 

ser uma boa ferramenta, tanto na escolha da diversificação da carga de treino, como na 

saturação em que se chega nalgumas alturas da época antes de se entrar para o treino. 

Não existe nenhum psicólogo. Dada a condição financeira é normal que isto 

aconteça, não sendo uma prioridade para o sucesso do clube. 

O encarregado de campo corta a relva apenas na véspera de jogos (em casa). As 

condições do relvado tem tendência assim a deteriorar-se dificultando assim o trabalho 

efectuado durante os treinos e aumentando assim, a probabilidade de os jogadores se 

lesionarem. O campo é algumas vezes regado. 

O técnico de equipamentos, prepara os equipamentos de jogadores e treinadores 

para que cada elemento ao chegar apenas pegue no seu cesto e possa equipar-se. Quanto 

ao material de treino, os treinadores estão encarregues de o levar para o campo. 

 

Histórico dos jogadores e treinador 

Manuel Correia      Pedro Macedo 

Data de Nascimento 1962-02-26   Data de Nascimento: 1976-09-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra (Jun) II Distrital 

2009/10 Sesimbra (Jun) I Distrital 

2008/09 Sesimbra (Jun) I Distrital 

2007/08 Sesimbra (Juv) I Distrital 

2006/07 Sesimbra (Juv) I Distrital 

2005/06 Sesimbra (Ini)  

2004/05 Sesimbra (Ini)  

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2008/09 Seixal (jun) II nacional 

2007/08 Vizela IIH 

2006/07 Vizela IIH 

2005/06 Ovarense IIH 

2004/05 Desp. Aves IIH 

2003/04 Desp. Chaves IIH 

2002/03 Felgueiras IIH 

2001/02 U. Lamas IIH 

2001/02 Penafiel IIH 

2000/01 U. Lamas IIH 

1999/00 U. Lamas IIH 

1998/99 U. Lamas  IIH 

1997/98 Desp. Chaves IIH 

1996/97 Desp. Chaves IIH 



 

Carlos Rocha 

Data de Nascimento: 1988-05-10 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Amora (juv A) Nacional 

2010/11 Amora (Juv B) II distrital 

2009/10 Amora (Juv B) II Distrital 

2008/09 Amora (Inf B) Série A 

A equipa técnica vai ser constituída por 3 elementos. O treinador principal, Manuel 

Correia, que toda a sua carreira foi ao nível do futebol profissional sempre na II divisão de 

Honra, actual II liga. A excepção foi em 2008/09 que treinou os juniores do Seixal na II divisão 

Nacional. Pelo seu currículo percebemos que será um elemento que poderá dar mais algum 

profissionalismo e conhecimento ao clube em termos organizacionais. Por outro lado, teremos 

de ter em conta a sua capacidade de adaptação a uma situação nova. Como jogador, jogou no 

clube, pelo que não é uma situação totalmente nova para ele. Como treinador adjunto terá 

Pedro Macedo, treinador há 8 anos, treinou todos os escalões de formação de futebol11. Será 

assim um elemento da casa, que dará um maior acontecimento sobre os jogadores da terra e 

sobre o funcionamento actual do clube. De realçar que a equipa técnica já se conhecia e não 

foi nenhum tipo de imposição. Por fim a juntar a esta equipa técnica, junta-se Carlos Rocha, 

efectuando o estágio de Mestrado de Treino Desportivo. Este tem já 3 épocas de experiencia, 

apenas ao nível de formação e noutro clube, mas tem o conhecimento científico e poderá ser 

uma mais valia no aplicar de outras áreas. 

Se da parte da qualidade nada se tem dizer, e os currículos de ambos os treinadores 

falam por sim (um treinador com larga experiencia no futebol profissional e outro treinador da 

casa), salta a vista, a falta de um treinador de Guarda-redes. Esta função é ocupada por 1 dos 

Guarda-redes, sendo que, deste modo, o esforço irá ser repartido pelos 3. Senti que é uma 

necessidade desta equipa, mais que ter um adjunto de campo, ter um treinador de Guarda-

redes, que tenha conhecimento de campo que possa trabalhar com os Guarda-redes (que eles 

possam fazer o descanso no seu tempo e não durante esse tempo estarem a rematar para os 

colegas) e ao mesmo tempo poderiam quando de um exercício em que apenas estão a ser 

utilizados 2 Guarda-redes, o 3º estar a ser trabalhado pelo seu treinador. 

 

 

 



Hugo Alves     

Posição: Guarda-Redes   

Data de Nascimento: 1977-08-08 

Altura 181cm     

Peso 79kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Alcochetense III 

2009/10 Alcochetense III 

2008/09 Alcochetense I Distrital 

2007/08 Estrela V. Novas III 

2006/07 Barreirense II B 

2005/06 Pinhalnovense II B 

2004/05 Pinhalnovense II B 

2003/04 Torreense II B 

2002/03 Torreense II B 

2001/02 Torreense II B 

2001/02 Sesimbra II B 

2000/01 Est. Amadora I 

1999/00 Alcochetense II B 

1998/99 Felgueiras IIH 

1997/98 V. Setúbal  I 

1996/97 V. Setúbal  I 

1995/96 V. Setúbal (Jun)  

1994/95 V. Setúbal (Jun)  

1993/94 V. Setúbal (Juv)  

1992/93 V. Setúbal (Juv)  

1991/92 Benfica (Ini)  

 

Tiago Zurga 

Posição: Guarda-redes 

Data de Nascimento: 1992-09-30 

Altura 176cm 

Peso: 66kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra (Jun) II Distrital 

2010/11 V. Setúbal (Jun) I Nacional 

2009/10 V. Setúbal (Jun) I Nacional 

2008/09 V. Setúbal (Juv) Nacional 

2007/08 V. Setúbal (Juv) Nacional 

2006/07 V. Setúbal (Ini) Nacional 

2005/06 Sporting  (Ini) I Distrital 

 

 

Paulo Silva 

Posição: Guarda-redes 

Data de Nascimento: 1971-06-05 

Altura: 185cm 

Peso 87kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Sesimbra I Distrital 

2006/07 Amora III 

2005/06 Barreirense IIH 

2004/05 Barreirense IIB 

2003/04 Barreirense IIB 

2002/03 Barreirense IIB 

2001/02 Seixal IIB 

2000/01 Seixal IIB 

1999/00 Paio Pires II Distrital 

1999/00 Sesimbra IIB 

1998/99 Seixal IIB 

1997/98 Seixal IIB 

1996/97 Seixal III 

1995/96 Lusitano VRSA III 

1994/95 Lusitano VRSA III 

1993/94 Paio Pires I Distrital 

1992/93 Paio Pires I Distrital 

1991/92 Paio Pires I Distrital 

1990/91 Paio Pires I Distrital 

 

Nuno Pinto 

Posição: Defesa-Direito 

Data de Nascimento:1982-07-08 

Altura:181cm 

Peso:68kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 ACRUT 

Zambujalense 

I Distrital 

2007/08 Alfaim I Distrital 

2001/02 Sesimbra III 

2000/01 Sesimbra IIB 

 

 



Frederico Oliveira 

Posição: Defesa-direito 

Data de Nascimento: 1990-02-08 

Altura 184cm 

Peso 74kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Alfarim I Distrital 

2009/10 Alfarim I Distrital 

2008/09 Casa Pia (Jun) II Nacional 

2007/08 Casa Pia (Jun) I Nacional 

2006/07 Sporting (Juv) Nacional 

2005/06 Corroios (Juv) Nacional 

2004/05 Benfica (Ini) Nacional 

2003/04 Benfica (Ini) Nacional 

2002/03 Costa Caparica 

(Inf) 

 

Paulo Vitor 

Posição: Defesa-central 

Data de Nascimento 1989-03-11 

Altura: 180cm 

Peso: 65kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Sesimbra (Jun) I Distrital 

 

Fábio Albasini 

Posição: Defesa-central 

Data de Nascimento: 1991-05-27 

Altura 190cm 

Peso: 78kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 ACRUTZ III 

2009/10 Atlético (Jun) III 

2008/09 Costa Caparica 

(Jun) 

II B 

2007/08 Costa Caparica 

(Juv) 

II Nacional 

Rui Correia 

Posição: Defesa-central 

Data de Nascimento: 1990-08-23 

Altura: 188cm 

Peso 75kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Amora I Distrital 

2009/10 ACRUTZ I Distrital 

2008/09 Seixal (Jun) II Nacional 

2007/08 Seixal (Jun) I Distrital 

2006/07 Seixal (Juv) I Distrital 

2005/06 Seixal (Juv) I Distrital 

2004/05 Seixal (Ini) I Distrital 

2003/04 Seixal (Ini) I Distrital 

2002/03 Seixal (Inf)  

2001/02 Seixal (Inf)  

 

Nuno Mata 

Posição: Defesa-central 

Data de Nascimento: 1983-02-25 

Altura: 184cm 

Peso 75kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 ACRUTZ II Distrital 

2006/07 Sesimbra I Distrital 

2005/06 Sesimbra III 

2004/05 Sesimbra III 

2000/01 Sesimbra IIB 

2000/01 Sesimbra (JUN)  

 

 

 

 

 

 



João Mata 

Posição: Defesa-central 

Data de Nascimento: 1986-07-04 

Altura:189cm 

Peso: 78kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Sesimbra I Distrital 

2006/07 Sesimbra I Distrital 

2005/06 Sesimbra I Distrital 

 

Frederico Moura 

Posição: Defesa-esquerdo 

Data de Nascimento: 1986-07-17 

Altura: 170cm 

Peso: 64kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Alfarim I Distrital 

2007/08 Costa Caparica I Distrital 

2006/07 Costa Caparica I Distrital 

 

Ricardo Rigor 

Posição: Médio-defensivo 

Data de Nascimento: 1985-10-13 

Altura: 176cm 

Peso: 73kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Sesimbra I Distrital 

2006/07 Sesimbra I Distrital 

2005/06 Sesimbra I Distrital 

Nuno Silva 

Posição: Médio-centro 

Data de Nascimento: 

Altura: 182cm 

Peso: 85kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Sesimbra I Distrital 

2006/07 Sesimbra I Distrital 

2005/06 Sesimbra III 

2004/05 Sesimbra III 

2003/04 Sesimbra III 

2002/03 Sesimbra III 

2001/02 Sesimbra III 

2000/01 Sesimbra II B 

1999/00 Sesimbra II B 

1998/99 Sesimbra III 

 

Hugo Loureiro 

Posição: Médio-centro 

Data de Nascimento: 1979-07-08 

Altura: 171cm 

Peso 70kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 ACRUTZ I distrital 

2009/10 ACRUTZ I Distrital 

2008/09 ACRUTZ I Distrital 

2007/08 ACRUTZ II Distrital 

2006/07 ACRUTZ II Distrital 

2005/06 ACRUTZ II Distrital 

2004/05 ACRUTZ II Distrital 

2003/04 ACRUTZ II Distrital 

2002/03 Quintajense I Distrital 

2001/02 Quintajense I Distrital 

2000/01 Quintajense I Distrital 

 

 

 

 

 



Luís Carlos 

Posição: Médio-centro 

Data de Nascimento: 1987-01-19 

Altura 171cm 

Peso:68kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Alfarim I Distrital 

2009/10 Alfarim I Distrital 

2008/09 Alfarim I Distrital 

2007/08 Alfarim I Distrital 

2006/07 Alfarim I Distrital 

2005/06 V. Setúbal (Jun) I Nacional 

2004/05 V. Setúbal (Jun) I Nacional 

2003/04 V. Setúbal (Juv) Nacional 

2002/03 V. Setúbal (Juv) Nacional 

2001/02 Alfarim (Ini) Distrital 

2000/01 Alfarim (Ini) Distrital 

 

Ruben Mendes 

Posição: Médio-centro 

Data de Nascimento: 1992-06-06 

Altura:169cm 

Peso: 60kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra (Jun) II Distrital 

2009/10 Sesimbra (Jun) I Distrital 

2008/09 Sesimbra (Juv) I Distrital 

2007/08 Arrentela (Juv) I Distrital 

2006/07 Arrentela (Ini) I Distrital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérgio Gonçalo 

Posição: Médio-ofensivo 

Data de Nascimento: 1985-05-21 

Altura: 178cm 

Peso:76kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Arrentela I Distrital 

2006/07 Arrentela I Distrital 

 

Tiago Carvalho 

Posição: Médio-ofensivo 

Data de Nascimento: 1987-07-05 

Altura 180cm 

Peso: 80kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2008/09 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Sesimbra I Distrital 

2006/07 Sesimbra I Distrital 

2005/06 Seixal I Distrital 

 

João Pinhal 

Posição: Médio-ofensivo 

Data de Nascimento: 1988-04-26 

Altura 176cm 

Peso 68kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra Distrital 

2008/09 Sesimbra Distrital 

2007/08 Sesimbra Distrital 

 

 

 

 



Paulo Manita 

Posição: Extremo-direito 

Data de Nascimento:1981-01-10 

Altura: 179cm 

Peso: 70kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra I Distrital 

2007/08 Alfarim I Distrital 

 

Sandro Neves 

Posição: Médio-esquerdo 

Data de Nascimento 1989-10-19 

Altura: 180cm 

Peso75kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 CD Onda (ESP) III 

2008/09 Benidorm (ESP) II B 

2007/08 Sesimbra (Jun) II Nacional 

2006/07 Sesimbra (Jun) II Nacional 

2005/06 Sesimbra (Juv) Distrital 

2004/05 Sesimbra (Juv) Distrital 

2003/04 Sesimbra (Ini) Distrital 

2002/03 Sesimbra (Ini) Distrital 

2001/02 Sesimbra (Inf)  

2000/01 Sesimbra (Inf)  

1999/00 Sesimbra (Esc)  

1998/99 Sesimbra (Esc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Carreiro 

Posição: Avançado 

Data de Nascimento: 1990-06-07 

Altura:171cm 

Peso 64kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Paio Pires II Distrital 

2009/10 Paio Pires II Distrital 

2009/10 Comércio 

Indústria 

I Distrital 

2008/09 Seixal (jun) II Nacional 

2007/08 Seixal (jun) I Distrital 

2006/07 Seixal (juv) I Distrital 

 

José Carlos 

Posição: Avançado 

Data de Nascimento: 1980-02-05 

Altura:180cm 

Peso: 72kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Sesimbra III 

2009/10 Sesimbra Distrital 

2008/09 1º Maio S. Distrital 

2007/08 1º Maio S. Distrital 

2006/07 1º Maio S. Distrital 

2005/06 Fabril Distrital 

2004/05 1º Maio S. Distrital 

2003/04 1º Maio S. Distrital 

2002/03 1º Maio S. Distrital 

2001/02 1º Maio S. Distrital 

2000/01 1º Maio S. Distrital 

1999/00 Barreirense II B 

 

 

 

 

 



Ricardo Jorge       Fábio Nunes 

Posição: Avançado      Posição: Avançado 

Data de nascimento: 1985-01-12    Data de Nascimento: 1984-06-04 

Altura:168cm       Altura: 179cm 

Peso: 66kg       Peso: 74kg 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Moura III 

2009/10 Moura III 

2008/09 Moura Distrital 

2007/08 Moura Distrital 

2006/07 Moura Distrital 

2005/06 Moura Distrital 

2004/05 Moura III 

 

 

O plantel é constituído por 25 jogadores. 24 deles são nascidos em Portugal e o 

restante jogador é Brasileiro, cujo o fim da sua formação já foi feito em Sesimbra 

estando à uns anos no clube. Acrescido a este existem mais 8 jogadores formados no 

clube (o que demonstra a aposta nos jogadores formados no clube). Esta aposta também 

ocorre de forma indispensável devido à localização do clube (assunto que será 

desenvolvido mais à frente neste trabalho). Destes 9 jogadores formados no clube, dois 

estão a ter a sua primeira experiência como sénior, tendo jogado nos juniores do clube o 

ano passado. Nota para nos últimos anos os jogadores saídos da formação são do sector 

defensivo. 

14 dos jogadores são residentes em Sesimbra (+de 50%). Mais do que uma 

política é uma necessidade do clube, e uma necessidade cada vez maior, dadas as 

obrigações económicas desta divisão, a entrada de jogadores vindos de fora só vale a 

pena se não for um grande custo para o orçamento anual. O GDS dada a sua reputação 

de clube estável e cumpridor, além de participar numa divisão nacional, motiva a todos 

os atletas da região a quererem vir para este clube. Sendo uma cidade muito específica, 

com difíceis acessos, longe de outras cidades, e com a tentativa de continuar a transmitir 

a mística do clube, existe então esta opção de se apostar em jogadores provenientes da 

cidade. Considero que uma boa prospecção ao nível dos clubes de Sesimbra aleado a 

uma direcção bem organizada é um ponto-chave para que este clube dê um passe em 

Época Equipa Competição 

2011/12 Sesimbra III 

2010/11 Almada Distrital 

2010/11 
Cova da 

piedade 
III 

2009/10 Trafaria Distrital 

2009/10 ACRUTZ Distrital 

2008/09 Arrentela Distrital 

2007/08 Arrentela Distrital 

2006/07 Arrentela Distrital 

2005/06 Arrentela Distrital 



frente. Não está em causa se o jogador é de Sesimbra ou não. O que interessa num 

jogador é a sua qualidade (tendo intrínseco não só os seus valores técnico-tácticos 

físicos e psicológicos mas também a sua personalidade), se é bom ou mau jogador, e o 

clube goza neste momento de ser desejado pelos jogadores da terra. Desse modo, esse 

devia de ser uma motivação intrínseca utilizada como mais-valia do que utilizar a 

motivação extrínseca (ordenado) para trazer novos jogadores para o clube (seja ou não 

da cidade de Sesimbra). 

Não existe qualquer atleta internacional na actualidade, sendo que alguns deles 

tiveram internalizações nas camadas jovens por Portugal. Nenhum dos atletas tem 

contrato profissional. 

A constituição do plantel é um outro factor a ter em conta. Existe excedente de 

jogadores para umas posições com carências em outras. Existe uma carência de defesas 

esquerdos e extremos no plantel, existindo apenas um jogador para essas posições e 

outros que fazem a posição podendo ser adaptado. Se inicialmente este poderia ser um 

aspecto perfeitamente normal, devido às dificuldades financeiras do clube para colmatar 

todas as posições, apercebemo-nos também que existe um excedente de jogadores 

noutras posições. A começar pela posição de defesa-central onde temos 5 jogadores 

para a posição mais um que se adapta bem a esta posição. A médio-centro temos mais 4 

jogadores. Se para se jogar num 4-4-2 em losango então este número serve, se 

alterarmos para um 4-3-3 sentimos imensas dificuldades havendo necessidade de 

adaptar avançados. 

Na baliza temos 3 Guarda-redes. 2 já em fim de carreira com um currículo de 

qualidade com passagens pela I e II divisão. Assim, ambos já foram jogadores 

profissionais. O 3º elemento é Zurga, 1º ano de sénior, com a sua formação feita no 

Sporting e no Setúbal, foi dispensado na última época de júnior, decidindo ir para 

Sesimbra já a pensar no seu futuro como sénior. Assim juntasse a experiência de 2 

guarda-redes, a lutarem pela titularidade com outro que está no inicio da sua carreira do 

futebol sénior que irá certamente aprender a com os restantes.  

É na defesa que existe a menor média de idades, com um conjunto de jogadores 

muito novos (em 8, 4 têm menos de 22 anos). Sendo o único sector que não tem um 

trintão. Todos os restantes sectores têm uma mescla de experiência com jogadores 

novos. O sector defensivo (os 5 jogadores mais utilizados) mantiveram-se, juntamente 



com o Guarda-redes, é assim uma mais valia visto que foram a melhor defesa da III 

divisão na época passada. As contratações que se fizeram foi de um central de metro e 

90 trazendo mais altura à defesa, podendo este também jogar a médio defensivo, 

acarretenado um maior porte físico à equipa. Foi contratado também um defesa direito 

com a sua formação feita no Sporting que esperemos que consiga fazer frente ao defesa 

direito presente no clube. Para defesa esquerdo apenas temos um defesa, sendo que 

temos apenas outros jogadores como possíveis adaptações. O defesa direito e os  

centrais titulares da última época, foram formados no GDS fazendo todos os escalões no 

clube. Um jogador mais forte fisicamente e no jogo aéreo (João Mata) e o outro mais 

posicional (Nuno Mata). Os restantes centrais temos Rui Correia e Paulo Vitor que são 

2 centrais muito rápidos e com boa capacidade de antecipação, e Albasini muito forte 

fisicamente. 

No meio campo temos um conjunto diversificado de jogadores. A maioria deles 

são residentes de Sesimbra já conhecendo o clube. Fez-se mais uma vez uma mescla 

entre jogadores com criatividade e jogadores para ocupação de espaços e na disputa 

pelo lado físico do jogo. O meio campo estará assim pronto para jogar com 2, 3 ou 4 

elementos, tendo diversidade e qualidades no momento da escolha. 

Para as posições de extremo apenas temos um jogador, apesar de nesta equipa os 

pontas-de-lança poderem adaptar-se a posições mais laterais. Para a posição de ponta-

de-lança houve várias contratações. Com a saída do melhor marcador da equipa e de 

outro avançado muitas vezes titular foi-se buscar o melhor marcador da II distrital (já 

treinado por Manuel Correia nos juniores do Seixal), um jogador à I distrital e outro à 

III divisão avançado titular da equipa que subiu em 2º lugar da série do Sesimbra. 

Mantendo no plantel o outro titular da época passada, um jogador experiente de 31 

anos, trazemos assim dois avançados rápidos e um que gosta de jogar com bola no pé. A 

falta de jogador para extremos e de um ponta-de-lança alto dita à partida as dificuldades 

para jogarmos num jogo longo ou pelas linhas para o jogo aéreo dos avançados. 

A contratação de novos jogadores consiste no conhecimento de treinadores e 

directores na área. Ex-jogadores formados no clube ou na zona, ou num bate boca do 

dizerem que é bom jogador. Não existe assim a avaliação de jogadores sendo um risco 

na contratação destes.  

 



Estado actual 

 É um clube que tem mantido a matriz da equipa ao longo dos anos. Da época 

passada saíram apenas 3 jogadores do 11 titular, mantendo-se grande parte dos 

jogadores. São vários os que estão a algumas épocas na equipa. É conhecido por ser o 

clube da 3ª divisão (da região) que mais paga, sendo assim uma motivação para os 

atletas do distrito de Setúbal. A localização do clube também obriga a uma escolha 

selectiva de jogadores na zona. Deste modo é fundamental que haja um trabalho logo a 

partir da formação. Se o clube quer continuar a ter jogadores da região tem de ser 

exigente neste ponto, com uma boa prospecção dos jogadores, para que chegando a 

sénior saber que jogadores contactar. 

Sistema de actividades 

Tabela 1 – Desenvolvimento da classificação ao longo da época 2010/11 

Jornada 5ª 10ª 15ª 20ª 22ª 5ª 10ª 

Sesimbra 9pts 4º(lugar) 19ps 1º 27pt 2º 31pts 5º 37pts 2º 27pts 3º 35pts 3º 

 

Tabela 2 – Dados relativos a golos marcados e golos sofridos das últimas 5 temporadas 

Época GM-GS Classificação ataque Classificação defesa 

2010/11 37-16 4º melhor ataque Melhor defesa 

2009/10 53-23 3º melhor ataque Melhor defesa 

2008/09 68-23 Melhor ataque 2º melhor defesa 

2007/08 52-27 2º melhor ataque 2º melhor defesa 

2006/07 41-34 9º Melhor ataque 7º melhor defesa 

Legenda: GM: golos marcados; GS: golos sofridos 

As últimas épocas do Sesimbra, estão contabilizadas não só por se ter 

classificado sempre nos primeiros lugares mas também principalmente pelo aspecto 

defensivo. A melhor defesa nos últimos 2 anos, destacado com alguma distância de 

golos. Tendo toda a defesa se mantido na equipa é um aspecto a favor e que seria 

importante perceber quais os processos de organização defensiva utilizados nas épocas 

anteriores, dado que o treinador era o mesmo. Sabemos que o processo defensivo não 



fica apenas a cargo dos defesas e do Guarda-Redes, mas são peças fundamentais neste 

momento de jogo. 

A época passada tinha com objectivo a manutenção, e de preferência com a 

maior segurança possível, mas um bom começo e a chegada ao topo à 10ª jornada, 

mantiveram o grupo motivado para voos mais altos. O objectivo manteve-se mas os 

resultados continuaram a aparecer. O mês de Fevereiro é que foi ligeiramente pior com 

4 pontos em 4 jogos. Começaram a 2ª fase em 2º lugar, e na penúltima jornada 

poderiam ter garantido a subida de divisão caso tivessem empatando o jogo. Na última 

jornada voltaram a não ganhar, ficando assim em 3º lugar e mantendo-se na III divisão. 

A época passada era visto com grande motivação, visto estarem quase todos pela 

primeira vez na III divisão, e lutavam com tudo para manter e estiveram perto de subir. 

Este ano há a necessidade de ter em atenção se os jogadores vão-se desleixar e 

pensarem que a III divisão é fácil. Deve então ser percebido por parte do treinador, a 

percepção e motivação por parte dos jogadores para esta temporada. De realçar também 

que a cidade de Sesimbra tem uma grande tradição com a época do carnaval. Esta é uma 

altura em que os atletas gostam de sair e festejar, tendo depois algumas repercussões 

dentro do campo. É importante que o treinador planeie o que pode ou não fazer nesta 

época do ano. 

 

Caracterização do contexto competitivo 

O GDS vai participar na 3ª divisão nacional série F. Este campeonato é 

constituído por 8 séries, incluindo uma nos açores e outra na Madeira. O Campeonato é 

não profissional, existindo no entanto, equipas que trabalhem como tal. Cada série tem 

12 equipas. Ao fim de 22 jornadas acaba a 1ª fase e dividem-se as equipas. Os 6 

primeiros vão disputar a fase de subida, onde os 2 primeiros classificados sobem de 

divisão. Os 6 últimos disputam a fase de manutenção onde os 3 últimos descem de 

divisão. Para as equipas que sobem, na época seguinte disputaram a II divisão nacional 

(antiga II divisão B). Ainda não é profissional, mas tem um maior número de equipas 

que actuam desse modo. É uma divisão muito mais competitiva, e onde muitos 

jogadores acabam por ir para campeonatos profissionais. È uma divisão onde uma 

equipa que sobe, se não tiver as condições mínimas e um plantel competitivo 

dificilmente consegue a manutenção. No caso de descida as equipas irão disputar o 



respectivo campeonato distrital, no caso do Sesimbra, pertencente ao distrito de Setúbal. 

Um dado a ter em conta é que, todas as equipas que têm subido da I distrital de Setúbal 

para a III divisão desde a temporada 2006/07, têm permanecido na III divisão, sem 

terem voltado a descer até aos dias de hoje. Este factor demonstra como a I distrital de 

Setúbal é competitiva e o vencedor está apto para a III divisão. 

Quanto à distância entre as equipas deste campeonato, existem duas equipas do 

distrito e Setúbal que se encontram a menos de 40km da sede do clube. Disputaremos o 

campeonato com mais duas equipas de Évora que se encontram a 100km e 170km de 

distância, mais duas equipas de Beja que estão sediados a cerca de 180 km e por fim 5 

equipas do Algarve que se encontram todas eles entre os 260 e os 300km de distância. 

Este factor demonstra que para estar nesta III divisão, série F, é necessário que o clube 

tenha condições financeiras e transportes para os jogos fora. Devido ao Sesimbra se 

encontrar no Distrito mais a norte, todas as viagens, excepto as do mesmo distrito, são 

muito demoradas e cansativas, e visto que o clube não é profissional não existe a opção 

de estagiar nessas mesmas cidades, pois ainda seria um custo mais acrescido. Esta é 

uma das razões pela qual a subida de divisão seria melhor para o clube. Talvez em 

termos técnicos seria muito difícil a sobrevivência numa divisão como a II. No entanto, 

as viagens seriam muito menores pois existem muito mais equipas de Lisboa e seria 

muito mais fácil em termos financeiros. Com tantos jogadores da casa, participar na II 

divisão aumentava a possibilidade de jogadores formados no clube ingressarem em 

equipas profissionais garantido assim a possibilidade do Sesimbra receber o valor 

correspondente aos direitos de formação. 

As distâncias a percorrer a cada jogo a disputar fora de casa, juntamente com as 

taxas de jogos a pagar, tornam esta divisão difícil de sustentar sem apoios exteriores. É 

exigido então que o clube consiga um conjunto de apoios (patrocínios) e aumente ao 

máximo as receitas internas e tente diminuir as despesas variáveis. Este é um dos 

factores pelo qual a subida de divisão seria positiva para o clube pois não seria tão 

dispendioso em termos de viagens se estivesse na II divisão, visto que iria jogar com 

muitos mais clubes residentes em Lisboa. 

Por não ter contratos profissionais, a aposta em jovens tende em acontecer em 

maior escala do que noutros campeonatos, dado que os clubes não têm a obrigação de 

pagar direitos de formação, caso o atleta não seja formado no próprio clube e, deste 

modo, o risco de contratar um jogador jovem não acarreta custos acrescidos ao contrário 

do que acontece quando este assina o seu primeiro contrato profissional. Esta que é 



provavelmente uma das maiores causas de não se apostar tanto em jovens no país, 

principalmente formados noutro clube. É um campeonato onde despontam alguns 

jovens jogadores e passando no clube com menos de 23 anos, poderá vir a dar algum 

retorno financeiro devido a direitos de formação (caso este assine um contrato 

profissional). Os jogadores que saíram da formação do Sesimbra para ingressar no 

futebol Profissional foram os irmãos Marco Paixão e Flávio Paixão. 

Percebemos então que a maioria do plantel é constituído por jogadores da zona e 

da casa, e com este lote de jogadores, a equipa tem lutado sempre por lugares cimeiros. 

É então necessário que o clube se fortaleça de forma a atingir divisões de maior 

visibilidade de forma a que os seus jogadores da formação dêem então retorno 

financeiro ao clube. È necessário então que o clube melhor as suas capacidades de 

trabalho e se torne mais sustentável.   

 

Tabela 3- Distância da sede do GDS aos restantes clubes concorrentes da III divisão série F da época 

2011/12 

Clube  

Fabril  

Pescadores  

Montemor  

Redondense  

Aljustrel  

Despertar  

Messinense  

Lagoa  

Quarteirense  

Farense  

Lagos  

Distância 

32km  

37km  

100km  

170km  

170km  

180km  

260km  

260km  

270km  

280km  

300km  

 

 

 

 

 



Tabela 4 – Dados relativos aos estádios das equipas pertencentes à série F da época 2011/12 

Clube Estádio Nome Capacidade Dimensões (m) Piso 

Sesimbra Est. Vila Amália 2.845 105x64  Relvado 

Fabril Est. Alfredo Silva 22.000 105x69 Relvado 

Pescadores Campo Pescadores 1.500 100x66 Sintético 

Montemor Est. 1º de Maio 11.350 100x67 Relvado 

Redondense Campo do calvário 500 100x64 Sintético 

Aljustrelense Est. Munic. de Aljustrel 5.000 105x68 Sintético 

Despertar  Campo Complexo Desp. 

Fernando Mamede 

3.500 105x68 Relvado 

Messinense Parque Desportivo J.A. 

Teixeira 

3.000 100x64 Sintético 

Lagoa Est. Capitão Josino Costa nº1 3.000 101x70 Relvado 

Quarteirense Est. Munic. Quarteira 600 103x66 Relvado 

Farense Est. São Luis 12.000 103x67 Relvado 

Lagos Est. Munic. Lagos 4.600 105x66 Relvado 

 

Quando vemos o quadro acima, existe um estádio que nos chama à atenção logo 

à partida – Estádio Alfredo Silva do Grupo Desportivo do Fabril com capacidade para 

22 000 pessoas e o campo com a maior área (m
2
). É, no entanto, uma bancada muito 

longe do campo, mas com tendência a levar muitas pessoas na bancada. O Campo dos 

Pescadores acarreta apenas 1500 pessoas com duas bancadas centrais, transparecendo,  

a quando se encontram1000 pessoas no campo  que este se encontra cheio. No mesmo 

patamar, encontra-se o Redondense com uma bancada muito perto do campo e um 

público muito interventivo. A equipa do Farense é conhecida pela sua massa associativa 

e pela sua claque, a acompanhar constantemente a sua equipa de forma muito efusiva. 

As equipas da Lagoa e da Quarteira não costumam ter da parte do seu público uma 

atitude muito efusiva. Em Sesimbra, existe um público muito apaixonado pelo clube e 

pela terra. São adeptos exigentes tanto quanto à forma de jogar como com o resultado, 

tendo uma tendência para em qualquer situação colocar-se do lado da equipa e apoiar. É 

um público que por vezes necessita de ser puxada pela equipa para apoiar, mas 

habitualmente exercem pressão sobre o adversário. 



Tabela 5 – Classificação das últimas 5 épocas das equipas concorrentes da III divisão 

série F época 2011/12 

Equipa 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 

Sesimbra D – 3 D – 3º D – 2º D – 1º III – 3º 

Fabril D – 1º III – 6º III – 7º III – 7º III – 5º 

Pescadores  D – 2º D – 1º III – 5º III – 4º III – 9º 

Montemor DH Ev. – 1º III – 14º DH Ev. – 1º III – 9º III – 8º 

Redondense DH Ev. – 12º DH Ev. – 8º DH Ev. – 12º DH Ev. - 3º  DH Ev. – 1º 

Aljustrelense D Beja – 1º III – 1º IIB – 9º IIB – 13º III – 6º 

Despertar  NADA IID - 1º D Beja 12º D Beja 3º D Beja – 1º 

Messinense IIB - 8º IIB 12º IID – 9º D Alg. – 1º III – 7º 

Lagoa III – 1º II B – 5º II B -2º II B – 6º IIB  - 15º 

Quarteirense D – 1º III – 3º  III – 8º III – 10º D – 1º 

Farense 2D – 1º D Alg.– 1º III – 3º III – 2º IIB – 12º 

Esp. Lagos D – 8º D Alg. – 5º D Alg. – 1º III – 5º III – 4º 

Legenda: II B: II divisão; III: III divião; D: Distrital; II D: II distrital; DH : Divisão de honra; Alg: 

Algarve; Ev.: Évora; ( existe distritos onde se sobe da I distrital para a III como é no caso de Setubal, Beja 

e algarve e outros onde se sobe da divisão de honra para a III como é em Évora). 

Do lote de 12 equipas há uma que se destaca pela forma de trabalhar. O Farense 

é um real candidato ao título trabalhando como uma equipa profissional. O Farense 

como podemos ver teve uma ascensão rápida desde a 2ª divisão distrital até à 2ª divisão 

B, não se conseguindo manter. Este ano há uma clara aposta na subida e no regresso à 2ª 

divisão B. Depois existe um lote de equipas que não sendo o objectivo principal a 

subida, vão lutar pela fase da subida para poderem ficar num dos 2 primeiros lugares: 

Sesimbra, Fabril, Aljustrelense, Quarteirense e Esperança de lagos. O Sesimbra com um 

ano apenas de 3ª divisão, demonstrou nos últimos anos estar a lutar sempre pelos 

lugares cimeiros. O fabril tem-se mantido na 3ª divisão há 4 épocas, fazendo sempre 

temporadas estáveis. Mesmo quando na foi à fase de manutenção, conseguiu ficar no 1º 

lugar garantido assim alguma tranquilidade. O Aljustrelense fez uma grande aposta 

porque tenciona mesmo subir. Nos últimos 5 anos teve duas passagens pela 2ª divisão 

B. O Quarteirense, depois de 3 anos na 3ª divisão, e de ter descido, foi logo campeão e 

manteve a maioria dos jogadores e, deste modo, pensa lutar por um lugar de subida. O 

Esperança de Lagos na época passada, tal como o Sesimbra, foi para a última jornada 



com a possibilidade de ser campeão. Este ano apostou num onze muito forte e contratou 

alguns jovens jogadores com potencial de forma a ataca a subida de divisão. Para as 

restantes equipas, a manutenção seria o maior objectivo e tudo o resto viria por 

acréscimo. Os Pescadores tiveram de baixar o seu orçamento tentando ter os custos 

mínimos. O Montemor pensa estabilizar-se na 3ª divisão. O Redondense e o Despertar 

vão ter a primeira experiência de Nacional. O Messinense precisa de estabilizar o clube 

antes de ambicionar outros voos. E o Lagoa reduziu em muito o orçamento com a saída 

de muitos jogadores importantes da época passada, depois de 4 épocas na 2ª divisão B. 

 

Uma época que vai consistir em 4 semanas de pré temporada e onde até 

Dezembro a equipa poderá apenas ter fim-de-semana de pausa, caso seja eliminado da 

taça de Portugal. Em 2012 apenas existirá uma pausa que consiste na transição da 1ª 

para a 2ª fase. A existência de amigáveis ou folga neste(s) fim-de-semana será decidido 

ao longo da temporada. Tal como a mudança do planeamento ao longo do ano. Apesar 

da previsão de 4 treinos por semana, o treinador tem sempre a autonomia para modificar 

o planeamento semanal, de forma que considere mais importante para atingir os 

objectivos da equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6 – calendarização da época 2011/12 

  

 

 

 

 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1 1º Treino 20 º treino  54 º treino 72 º treino 

2 2º Treino 21 º treino 4ª Jornada 

Farense (C) 

55 º treino 73 º treino 

3 3º Treino   56 º treino  

4 4º Treino 1ª Jornada 

Lagoa (F) 

38 º treino 57 º treino Taça 

5ª elim. 

5 5º Treino  39 º treino   

6 1º Amigável 

Olivais (C) 

22 º treino 40 º treino 8ª Jornada 

Lagos (C) 

74 º treino 

7  23 º treino 41 º treino  75 º treino 

8 6 º Treino 24 º treino  58 º treino 76 º treino 

9 7 º Treino 25 º treino 5ª jornada 

União (F) 

59 º treino 77 º treino 

10 8 º Treino   60 º treino  

11 9 º Treino Taça 

2º elim. 

42 º treino 61 º treino 11ª Jornada 

Ajultrel (C) 

12 10 º Treino  43 º treino   

13 Apresentação 

Pinhalnovense (C) 

26 º treino 44 º treino 9ª Jornada 

Despertar (F) 

78 º treino 

14  27 º treino 45 º treino  79 º treino 

15 3º Amigável 

Alcochetense (C) 

28 º treino  62 º treino 80 º treino 

16 11 º Treino 29 º treino Taça 

3ª Elim. 

63 º treino 81 º treino 

17 4º Amigável 

Costa (F) 
  64 º treino  

18 12º treino 2º Jornada 

Redondense (C) 

46 º treino 65 º treino 12ª jornada 

Lagoa (C) 

19 13º treino  47 º treino   

20 5º Amigável 

Vialonga (C) 

30 º treino 48 º treino Taça 

4º elim. 

 

21  31 º treino 49 º treino   

22 14 º treino 32 º treino  66 º treino  

23 15 º treino 33 º treino 6ª Jornada 

Costa (C) 

67 º treino  

24 16 º treino   68 º treino  

25 17 º treino 3ª Jornada 

Messinense (F) 

50º treino 69 º treino Paragem 

26   51 º treino   

27 6º Amigável 

1º Dezembro (C) 

34 º treino 52 º treino 10ª Jornada 

Fabril (F) 

82 º treino 

28  35 º treino 53 º treino  83 º treino 

29  36 º treino  70 º treino 84 º treino 

30 18 º treino 37 º treino 7ª Jornada 

Quarteirense (F) 

71 º treino 85 º treino 

31 19 º treino     



Tabela 6 – (continuação) 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

1 Paragem 103 º treino 120 º treino 2ª Jornada 

2ª fase 

154 º treino 

2  104 º treino 121 º treino  155 º treino 

3 86 º treino 105 º treino  138 º treino 156 º treino 

4 87 º treino  21ª Jornada 

Fabril (C) 

139 º treino 157 º treino 

5 88 º treino 17ª Jornada 

Costa (F) 

 140 º treino  

6 89 º treino  122 º treino 141 º treino 7ª Jornada 

2ª fase 

7  106 º treino 123 º treino   

8 13ª Jornada 

Redondense (F) 

107 º treino 124 º treino 3ª Jornada 

2ª fase 

158 º treino 

9  108 º treino 125 º treino  159 º treino 

10 90 º treino 109 º treino  142 º treino 160 º treino 

11 91 º treino  22ª Jornada 

Ajultrel (F) 

143 º treino 161 º treino 

12 92 º treino 18ª Jornada 

Quarteirense (C) 

 144 º treino  

13 93 º treino  126 º treino 145 º treino 8ª Jornada 

2ª fase 

14  110 º treino 127 º treino   

15 14ª Jornada 

Messinense (C) 

111 º treino 128 º treino 4ª Jornada 

2ª fase 

162 º treino 

16  112 º treino 129 º treino  163 º treino 

17 94 º treino 113 º treino  146 º treino 164 º treino 

18 95 º treino  Paragem 147 º treino 165 º treino 

19 96 º treino 19ª Jornada 

Lagos (F) 

 148 º treino  

20 97 º treino  130 º treino 149 º treino 9ª jornada 

2ª fase 

21  114 º treino 131 º treino   

22 15ª Jornada 

Farense (F) 

115 º treino 132 º treino 5ª Jornada 

2ª fase 

166 º treino 

23  116 º treino 133 º treino  167 º treino 

24 98 º treino 117 º treino  150 º treino 168 º treino 

25 99 º treino  1ª Jornada 

2ª fase 

151 º treino 169 º treino 

26 100 º treino 20ª Jornada 

Despertar (C) 

 152 º treino  

27 101 º treino  134 º treino 153 º treino 10ª Jornada 

2ª fase 

28  118 º treino 135 º treino   

29 16ª Jornada 

União (C) 

119 º treino 136 º treino 6ª Jornada 

2ª fase 

 

30   137 º treino   

31 102 º treino     

 

 

 



Sistema Material 

Recursos Materais 

Tabela 7 – caracterização das condições de trabalho 

Caracterização das condições de trabalho 

Estádio  

Nome  

Localização  

Capacidade  

Dimensões  

Piso  

Estádio secundário  

 

Estádio vila Amália  

Sesimbra  

2850  

105X64  

Relvado Natural  

Estádio da Maçã (Sintético para camadas jovens)  

Material:  

Campos  

Bolas   

Pinos  

Cones  

Balizas movíveis  

Balizas pequenas  

Coletes  

Barreiras  

Estacas  

Bola medicinal  

 

1 (105x64) mais espaços exteriores ao campo.  

23  

50 (dividido em 4 cores de forma diversa)  

12  

1  

3  

40 (coletes dividido em 5 cores de forma díspar)  

25  

20  

1  

Balneários  

Arrecadação  

Rouparia  

Bar  

Carrinha  

Piscina  

Pavilhão  

Ginásio  

Banheira de imersão  

Marquesa  

3  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  



Estádio vila Amália é da Câmara Municipal de Sesimbra. As bancadas começam 

estão envelhecidas necessitando de uma pintura. A relva tem de ser tratada claramente 

com uma maior regularidade. O clube tem um outro campo onde a equipa poderia 

treinar durante uma semana caso fosse imprescindível esse tempo para o tratamento da 

relva. 

A piscina foi um dos projectos que o clube pretendia aumentar as suas receitas. 

No entanto, a criação desta veio e em muito acrescer as despesas, tendo um impacto no 

orçamento da equipa de futebol. No entanto, a piscina poderia servir também como um 

decréscimo de despesas na equipa de futebol. Nas negociações do salário, o clube 

poderia trocar uma parte do valor do salário mensal do jogador pela utilização na 

piscina (para o jogador ou um familiar). Deste modo, a piscina teria mais utilização sem 

aumentar as suas despesas e o clube diminuía assim o orçamento do futebol sénior. O 

mesmo acontece com o ginásio. Os atletas não têm acesso ao ginásio de forma gratuita. 

Se o quiserem usufruir têm de pagar e trabalharão com uma pessoa fora da equipa 

técnica do clube. O trabalho de força e prevenção de lesão é efectuado todo ele no treino 

ou caso os jogadores desejem fazem de uma forma individualizada fora deste. Seria 

importante que o clube, visto que não pode oferecer a inscrição no ginásio, mais uma 

vez trocasse por parte do salário do jogador. Mais uma vez não aumentaria despesas e 

diminuiria custos. Por outro lado, seria importante que houvesse uma ligação entre o 

clube e o Personal trainer do ginásio. Seria fundamental, que este tivesse conhecimento 

do que pode/deve fazer com um jogador de futebol e a forma como chegar aos 

objectivos que este pretende. Não falamos aqui de o desenvolvimento da força por si só, 

mas de uma força específica que consiga ao mesmo tempo desenvolver para a 

modalidade em questão sem que este perca velocidade. 

Sistema Político 

O clube recebe e inscreve um número muito elevado de atletas. Apesar de não 

nos ter sido possível o fornecimento do número exacto de atletas que o clube dispõe no 

total dos seus quadros, conseguimos perceber pelos escalões, quantidades de 

competições em que estão envolvidos e horários de treino preenchidos, que o número de 

jovens é elevado. Dessa forma, o clube opta por uma política de divisão e selecção. Isto 

é, a partir dos 6 anos por opção dos educandos ou por falta de qualidade manifestada 

pelos jovens atletas, existe sempre uma oportunidade de representar e jogar pelo clube 

através do sector de animação, ou seja, as turmas. Caso os treinadores encontrem nos 



atletas credenciais suficientes para representar o clube a nível de competição, então ai 

terá oportunidade para jogar no sector de competição. A equipa de animação treina no 

estádio vila Amália (estádio onde treina a equipa de futebol sénior), enquanto que, as 

restantes equipas de formação treinam no campo da Maça. 

Todas as épocas, o clube promove 2/3 jogadores que passam de juniores a 

seniores. Tentando manter o máximo de épocas possível no clube. As primeiras duas, 

três servem de adaptação ao futebol sénior sendo só depois avaliados como os restantes 

podendo ser dispensado ou renovar com o clube. Desta forma, se justifica o número 

elevado de jogadores que existem no plantel, formados no clube. A eleição destes 

jogadores é feita pela equipa técnica do escalão sénior e júnior.  

Todas as terças-feiras um jogador da equipa de juniores, escolhido pelo 

coordenador do futebol juvenil, vem treinar à equipa sénior. È um modo de motivar os 

atletas, visto que a escolha recai sobre um jogador que se tenha evidenciado ao longo da 

semana, e uma forma também do treinador do futebol sénior ter um melhor 

conhecimento dos atletas da formação que podem ou poderão vir a ajudar a equipa seja 

no decorrer da actual época seja no aconselhar para futuras épocas desportivas. 

O clube tem como política um melhoramento sustentado do mesmo ao longo dos 

anos. Sinal disso é a diminuição do orçamento desta época desportiva 

(comparativamente a época anterior), não vivendo acima das suas possibilidades.  

Em dias de jogo em casa, o clube reúne-se no hotel, com as despesas todas elas 

pagas pelo hotel. Este ano, por opção do treinador, a palestra de jogo é dada numa sala 

cedida pelo hotel. É um local com vista para a praia, acolhedor onde os jogadores 

confraternizam antes de se concentrarem para o jogo.  



Quanto a área da saúde, os jogadores podem ir sempre à fisioterapia de Júlio 

(fisioterapeuta do clube). Durante os treinos existe sempre pelo menos 1 fisioterapeuta a 

assistir, para intervenção imediata caso necessário. (O hospital mais perto encontra-se a 

32km).  

Quanto ao ambiente, o Sesimbra atrai cerca de 300 a 600 adeptos por jogo. Por 

ter como tradição sempre uma grande aposta de pessoas da terra, vai fazendo que, com 

o passar dos anos as pessoas continuem ligadas ao clube e continuem a ir ver os jogos.  

Quanto aos transportes, para os dias de treino, os jogadores deslocam-se para o 

clube pelos seus próprios meios. Visto que existem grupos de jogadores que moram 

relativamente perto acabam por repartir a boleia. Os jogadores fora de Sesimbra, 

encontram-se no início da N378 (estrada que vai do Seixal ou da A2 para Sesimbra) e 

como são 10 os jogadores que não são de Sesimbra, 3 carros bastam para os levar até ao 

clube, (visto que 8 vêem do mesmo lugar e 2 vêem de outro). Repartindo assim a 

gasolina e reduzindo os custos de deslocação (que poderia ser um factor negativo na 

decisão de assinar pelo clube, devido a distância a percorrer para se deslocar para 

Sesimbra). Através de transportes públicos e dos vários transportes que a TST 

(Transportes Sul Tejo) promove, de Sesimbra a Setúbal existe sempre uma diferença de 

pelo menos 50 minutos, e para Lisboa de transportes de pelo menos 1 hora. Sendo que 

aumenta a necessidade de transportes individuais e formas de dividir os custos inerentes 

ao transporte. Se o Sesimbra ambicionar divisões superiores e o clube e pretender 

jogadores residentes na zona de Setúbal ou de Lisboa, vai ter os transportes como 

condicionante para resolver. Assim, irá existir a necessidade de o Sesimbra oferecer um 

ordenado suficientemente sustentado e/ou casa, aos jogadores que venham de fora, de 

modo a tornar-se suficientemente competitivo em divisões superiores. 

Sendo uma equipa que aposta em jogadores vindos da formação, exige-se que a 

qualidade e os campeonatos onde as equipas participem sejam competitivos. As equipas 

técnicas têm de ser uma preocupação do clube, e sendo um clube situado numa zona 

muito específica, a ingressão de jogadores de outras freguesias torna-se difícil. Desta 

forma é importante que o Sesimbra mantenha a notoriedade e estrutura para que consiga 

atrair os melhores jogadores da região dado que os restantes clubes de Sesimbra não têm 

grande reputação.  

Esta necessidade deve começar por baixo, e o GDS já tem uma escola de 

animação que com o passar dos anos serve para as equipas de Benjamins.  

 



Tabela 8 – campeonato disputado pelos respectivas equipas de formação 

Escalão Divisão 

Juniores  1ª Divisão Distrital  

Juvenis  1ª Divisão Distrital  

Iniciados  2ª Divisão Distrital  

Infantis A  Série B  

Infantis B  Série B  

Benjamins A  Série B  

Benjamins B  Série B  

Escola de Animação  

A curto-prazo existe a necessidade de levar a equipa de iniciados à 1ª divisão 

distrital. A tentativa de ir à 2ª divisão nacional de Juniores também deveria ser pensada 

pelo clube, se as condições financeiras assim o permitirem. Seria uma forma de atrair 

jogadores perto de seniores com mais qualidade. 

A criação de uma metodologia deveria ser um dos investimentos do clube para a 

formação. Com uma boa formação, nos seniores poder-se-ia fazer um outro tipo de 

trabalho, mais evoluído. Dado ser uma cidade que tem alguma distância das restantes, e 

de ser o maior clube da zona, este clube teria facilidade em definir parâmetros e regras 

que ajudariam no perfil de atleta que o GDS deseja quando este chega a sénior. Assim 

um atleta que estivesse 10 anos no clube passaria por toda a metodologia de trabalho. 

A grande mais-valia que o clube pode ter, é ser um clube que aposta em 

jogadores vindos da formação, sendo esse um grande factor para chamar para o clube.  

 

Sistema Financeiro/Económico 

As receitas do clube fazem-se principalmente dos patrocínios. Um jogo em casa 

embarca algumas pessoas mas com os avultados preços de jogo acaba por não ser muito 

significativo. É feito algum dinheiro com o aluguer do bar. Todos os atletas da 

formação pagam para estar no clube. Por outro lado o clube tem as despesas normais de 

um clube, luz, gás, água, telemóvel, telefone, a manutenção do site, internet, os recursos 

humanos, as deslocações, os almoços nas viagens fora, além da piscina. 

Em termos extra-desportivos a cidade Sesimbra, apesar de superar o poder de 

compra médio nacional, fica aquém do respectivo valor regional, segundo um estudo 

efectuado em 2007. O que demonstra que apesar de haver poder de compra na região 



existe ainda em maior quantidade em outras zonas adjacentes ao concelho. Este é um 

dos factores que o clube tem de ter em conta quando desejar expandir o clube tanto em 

termos de futebol sénior como de formação. 

 

Sistema Físico 

Em relação ao quadro desportivo não há nada a referenciar pois esta organização 

não possui qualquer instalação desportiva natural que lhe pertença e consiga controlar e 

gerir de sua livre vontade. No entanto, existem praias a menos de 1km das instalações 

desportivas que o clube poderá utilizar para eventos.  

A energia solar, poderia ser um investimento a ser feito pelo clube, visto que 

estudos apontam que este poderá ser uma das mais-valias do país em relação a outros da 

europa, nos próximos anos.  

  

Sistema Social 

Além do momento já falado no hotel (antes de cada jogo em casa), os treinos no 

clube são sempre à porta aberta para quem queria ver.  

Notícias sobre o clube são constantemente actualizadas no site do clube 

(www.gdsesimbra.pt). Alguns sites da região também dão informações e entrevistas 

sobre o clube como o Jornal da Região, Jornal de Sesimbra, Sesimbra F.M. – 103.9, 

Sesimbra T.V., http://sportsetubal.blogspot.com/, http://vozdesportiva.blogspot.com/ 

(Rádio Voz Desportiva). 

Dado que o clube é presidido há vários anos por Sebastião e direccionado por 

pessoas da terra, estes, são conhecidos por todos os residentes em Sesimbra que seguem 

este desporto.  

Os jogadores têm direito a dar 2 bilhetes a pessoas para os jogos em casa durante 

a época desportiva. É uma forma de cativar quem mais gosta de seguir os seus 

namorados, maridos, amigos, filhos, etc. e também um modo de motivar o jogador, 

visto que mais facilmente terá alguém que gosta na bancada a ver os seus jogos. 

A apresentação dos reforços, da equipa técnica e dos objectivos foi efectuada no 

Hotel do mar. Nesse momento ficou estabelecido que o clube queria caminhar para ser 

melhor e principalmente mais sustentado, mais do que subir para voos demasiado altos. 

Os contactos com os meios de comunicação são efectuados no site do clube, e 

nos jornais regionais, onde existem declarações feitas pelo treinador sem que lhe seja 

estabelecido alguma regra/restrição do que pode ou deve dizer. Dado não ser um clube 



de notoriedade, as notícias em jornais nacionais saem pontualmente. Deste modo, a 

comunicação do grupo tem de ser centrada para os adeptos. Principalmente de forma a 

que estes continuem a acompanhar a equipa. O único local que o clube consegue 

direccionar estas notícias é no site do clube. Há outros sites que aproveitam as notícias 

transmitidas no site do clube para a publicarem (algumas vezes fazendo apenas uma 

cópia). Acontecendo isto, a mensagem ganha uma dimensão maior. De outro modo, não 

existe uma forma de planear as noticias que saem em seu favor. Seria importante que o 

clube desenvolvesse os métodos de comunicação com o exterior de forma a fidelizar 

mais os adeptos, trazer novos e atenuar as derrotas da equipa. Visto que as noticias nos 

jornais apenas noticiam lesões, castigos, resultados e exibições. Estas noticias nunca 

falam de projectos nem formas de trabalhar. 

Durante a semana, o clube produz placares que servem para notificar os jogos 

que vão ocorrer no campo da Maçã (Campo onde treinam e jogam os escalões de 

formação) e no estádio vila Amália (onde treina e joga a equipa sénior). Normalmente 

os jogos de pré-epoca são efectuados quase na sua totalidade no campo da Maçã 

(excepto o jogo de apresentação). Durante esta fase da temporada enquanto ainda não se 

exige preços pelos bilhetes, seria importante que os jogos fossem o estádio vila Amália, 

de forma a aproximar desde cedo os adeptos da equipa. 

Durante o dia do jogo, os atletas vestem-se com o uniforme do clube, o que 

transmite a imagem de um clube organizado. Para quem vê os atletas facilmente os 

identifica como tal e de a que clube pertencem. 

Esta época o clube vai fazer uma caderneta com todos os jogadores e treinadores 

de todos os escalões, do futebol e do hóquei em patins. É assim uma forma de as 

pessoas se ligarem mais ao clube, (re)conhecerem os jogadores e ao mesmo tempo uma 

fonte de receita para o clube. 

 

 

Pré-época 

Função do treinador: Planeamento, divulgação e execução das unidades de treino. 

Avaliação inicial das características dos jogadores. 

Secretário técnico: Organizar os jogos de pré-temporada. Os adversários devem ser 

escolhidos de acordo com o dia e com as características pedidas pelo treinador. 

 



Antes da temporada começar, não foi direccionado nenhum plano para os 

jogadores efectuarem, ficando à “personalidade” de cada um o trabalho efectuado antes 

do dia 1 de trabalho. São jogadores que durante o verão gostam de participar em 

torneios de futebol que ocorrem pela cidade. A período preparatório foi assim de 4 

semanas, para uma equipa técnica que desconhecia os jogadores e a realidade, foi pouco 

tempo. Estas 4 semanas serviram para os jogadores se habituarem aos novos métodos de 

trabalho, a uma nova forma de estar no clube e aprimorar os aspectos relativos ao 

modelo de jogo.  

As primeiras duas semanas tiveram uma incidência maior na resistência aeróbia, 

as duas semanas seguintes com maior predomínio do treino de força muscular e as 3 

semanas seguintes com predomínio do treino de velocidade. A partir deste momento é 

que passamos a ter um microciclo padrão que se pretende manter até ao fim da 

temporada. 

Nas primeiras 3 semanas o trabalho consistiu em 6 dias no clube, alternando 

entre jogos e treinos. A partir desse momento passamos a estar 5 dias por semana, 4 

para treinos e 1 para jogar. 

Não existe um local de estágio, o que dada a situação do clube é normal. No 

entanto, poderia ter sido feito algo para que houvesse uma maior ligação entre os 

intervenientes jogadores-jogadores e jogadores-treinador. Seria importante que 

fizéssemos algo que aumentasse as relações pessoais entre os jogadores, e que o 

treinador adquirisse algum conhecimento sobre a forma de pensar dos jogadores, a sua 

personalidade, o que eles gostam de fazer em campo, as funções que mais gostam sendo 

também um modo mais rápido de o treinador adquirir conhecimento. 

A temporada começou com 3 jogadores castigados da época anterior (expulsos 

na última partida). Deste modo, o treinador apenas teve tempo para preparar o 11 para o 

primeiro jogo não dando tantas chances para estes 3 jogadores. Um deles tinha 1 jogo 

de castigo, outro 2 e o 3º tinha 4 jogos. Era então importante que houvesse pelo menos 

mais 2 semanas de pré-temporada de forma a que o treinador pudesse conhecer melhor 

os seus jogadores.  

 

 

 

 



Prognóstico 

Definição de Objectivos  

 Ida à fase de subida.  

 O clube pretende tornar-se cada vez mais um clube sustentável, com os tempos 

de austeridade, torna-se cada vez mais difícil o desenvolvimento do clube. 

Desta forma, o clube não deseja ser cada vez melhor a todo o custo, mas sim 

mais sustentado e organizado.  

 Aumentar a cultura desportiva dos atletas, ensinando como estar dentro de um 

grupo, ter maior união, e estar apto para treinos mais desenvolvidos do ponto de 

vista psicológico. 

Para o atingir de estes objectivos era importante um planeamento mais elaborado por 

parte do clube (direcção e equipa técnica). 

Definição de princípios orientadores do trabalho  

 Os treinos começam as 20horas, tendo de os atletas estar no terreno 5 minutos 

antes.  

 Cada falta tem de ser devidamente justificada e o atleta tem de informar a equipa 

técnica antes dessa mesma falta. 

 O Secretário Técnico e o Director de Futebol assistem a todos os treinos, o que 

presenciam todos os acontecimentos estando sempre em comunicação com a 

equipa técnica.  

 Pelo menos 1 dos fisioterapeutas assistem aos treinos.  

Reuniões estrutura técnica  

 A equipa técnica encontra-se 40 minutos antes do treino para ultimar o treino e 

preparar a organização do mesmo.  

 A equipa prepara em conjunto a estratégia para o jogo.  

 Reunião depois do jogo para uma primeira avaliação do jogo. 

 

 

 

 

 



Conclusão 

Prever o futuro é algo que é impossível de se fazer. Mas podemos trabalhar no 

sentido de prever as situações mais prováveis de acontecer, podendo ou impedir que 

elas aconteçam (agindo) ou tomando uma decisão imediata e pensada antes do 

acontecimento. 

Este trabalho fez com que soubesse um pouco mais sobre este clube e quais as 

condicionantes que podem influenciar o meu trabalho no clube. É um clube 

emblemático na região de Sesimbra, mas numa cidade de poucos acessos para outras 

cidades e com alguma distância. Tem uma estrutura técnica bem definida, tem no 

entanto, a necessidade de encontrar novas fontes de receitas dado a nova realidade do 

campeonato (viagens constantes, pagamento de taxas de jogo) e do mundo (a 

austeridade que se vive no pais e a crise a nível mundial). 

Existe uma boa relação entre a equipa técnica e a direcção o que ajudará em 

momentos de ser necessário frontalidade e apoio. A maioria dos atletas vivem na cidade 

de Sesimbra e uns quantos foram formados no clube. 

Os adeptos são fervorosos estando habituados (tal como os atletas) a ganhar nos 

últimos anos. É um clube que o presidente tem mantido como estável, sendo esse 

também um factor para que se trabalhe com tranquilidade. No entanto, salta à vista a 

falta de um regulamento interno que poderia ajudar no resolver de problemas que são 

recorrentes em clubes não profissionais (saídas à noite em vésperas de jogos, faltas a 

treinos, cartões vermelhos, etc.). 

É um plantel onde saíram 3 jogadores muito importantes e onde o seu reforço foi 

feito quase na sua totalidade em divisões inferiores, contratando apenas 1 jogador com 

experiencia de III divisão. Temos então de perceber se estes atletas estão motivados por 

se encontrarem a jogar na III ou se por outro lado o plantel vai relaxar depois de o ano 

passado ter ficado em 3º lugar na primeira época nesta divisão. 

O relvado não está nas melhores condições e é cortado apenas em vésperas de 

jogos em casa sendo regado de uma forma irregular. Isto fará com que o terreno se vá 

deteriorando aumentando o risco de lesão e piorando as condições de treino no 

momento de execução técnica que pode ser uma condicionante negativa durante esta 

época desportiva. 



Na equipa técnica temos um treinador que toda a sua experiencia foi no futebol 

profissional, isto poderá vir a ser muito bom para o clube se desejarem se 

“profissionalizar” um pouco mais (entendamos organizar-se) e os jogadores souberem 

se adaptar aos seus métodos de trabalho, mais complexos do que estão habituados. 

Também na equipa técnica temos um treinador com muitos anos de clube o que será 

importante o seu conhecimento para uma maior contextualização. 

Estão assim todas as condições reunidas para se atingir os objectivos da equipa: 

1º a manutenção da equipa, 2º a tentativa para a subida; tendo em conta que as 

ocorrências faladas anteriormente podem ajudar a definir quer positiva quer 

negativamente o presente e o futuro do clube. 
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