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Resumo
A investigação realizada sobre o treino das capacidades físicas no futebol
comprova o crescente interesse sobre esta área pela comunidade científica e
operacional da modalidade. A preparação física foca-se em organizar,
periodizar e prescrever exercícios de treino que visem melhorar uma ou várias
componentes especificas que seja vistas como necessárias á modalidade ou
atleta.
O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito do 2º Ciclo em Treino de
Alto Rendimento Desportivo da Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto, na equipa de futebol de Juvenil B do Rayo Vallecano de Madrid. O
estagiário desempenhou as funções de preparador/ recuperador físico, tendo
como principais tarefas o treino de capacidades físicas, recuperação e
mitigação de lesões, reintegração após lesão e avaliação de parâmetros
físicos.
Com vista á orientação do treino físico foram solicitados exercícios de campo e
de ginásio, para a preparação e recuperação dos jogadores. Relativamente à
avaliação de parâmetros físicos foi utilzada a aplicação My Jump. Esta revelouse prática e fiável para avaliar a progressão e estado de prontidão de cada
jogador ao longo da época.
Posso hoje em retrospectiva, após o término do estágio, realizar um balanço
positivo da minha experiência. Por várias razões técnicas, mas acima de tudo
por me ter exposto a circunstâncias em que me tive de adaptar a ideias e
metodologias muito diferentes do que aquilo que havia experienciado até esse
altura. Hoje sou uma pessoa e um profissional melhor preparado para os
desafios futuros.

Palavras-chave: PREPARADOR FÍSICO; FUTEBOL; TREINO; QUALIDADES
FÍSICAS
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Abstract
The research made about physical skills training in football comproves the
growing interest about this area by the scientific and operational community of
the sport.
Physical training focuses on the organization, periodization and prescription of
training exercises that supports the improvement of one or various physical
skills that are viewed as necessary to the sport or athlete.
The following internship report was conducted as part of the second cycle in
High Performance Sports Training of the Faculty of Sports of University of
Porto, in the under 17’s team of Rayo Vallecano de Madrid. The intern carried
out the role of fitness coach/strength and conditioning coach, having as main
tasks physical skills training, recovery and mitigation of injuries, reintegration
post-injury and physical parameters evaluation.
In order to fulfill physical training tasks there were applied field and gym
exercises, serving physical preparation and recovery aspects of the players. In
regards to evaluation My Jump app was used. The latter revealed a practical
and reliable method to evaluate both progression and readiness state of each
player throughout the season.
Now in retrospective, after the end of my internship, I can take a positive stock
of my experience. For several technical reasons, but above all, for having me
exposed to circumstances where I had to adapt to very different ideas and
methodologies from what I had experienced till then. Today I am a better
prepared person and professional for the future challenges.

Key words: PHYSICAL COACH; FOOTBALL; TRAINING; PHYSICAL SKILLS
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Capítulo 1
Introdução

1

2

1.

Introdução

1.1. Apresentação pessoal

Desde cedo que a minha paixão por desporto se manifestou. Entre várias
modalidades desportivas que pratiquei, e todo o meu percurso profissional e
escolar existiu sempre uma paixão pela palavra “optimização”. Relativamente á
actividade física e desportiva, quando praticava algum desporto procurava
sempre formas de potenciar o pouco ou muito talento que tivesse; durante o
meu período no serviço militar estive sempre enquadrado em equipas de
desporto militar e ambicionava possuir os índices físicos mais elevados do
contexto onde me encontrasse.
De certa forma, desejei sempre ser forte em todas as valências, que me
pudessem levar ao melhor resultado possível. Desde treino de força, treino
hipertrófico,

mobilidade,

impulsão,

reatividade,

velocidade,

composição

corporal e métodos de concentração, todo o tipo de meios auxiliares que me
fizessem sentir melhor preparado faziam-me sentir apaixonado pela contínua
investigação destas ferramentas. Após o período de actividade militar, tomei a
decisão e aproveitei a oportunidade de poder estudar o que me apaixonou
desde cedo.
Felizmente, durante a minha licenciatura, penso que consegui assimilar
perspectivas e conhecimentos que me permitiram evoluir como estudante e
apaixonado por Ciências do Desporto. Tendo elegido a metodologia de
atletismo como especialização desses três anos, permitiu que adquirisse bases
que acredito que sejam fundamentais na preparação física, e além disso
facultou-me a oportunidade de viver 6 meses em Madrid e estudar numa
Faculdade em que também me ajudou a evoluir, o INEF de Madrid. Aquando
da escolha do mestrado, acredito que não poderia ter escolhido outra opção,
visto que os meus objectivos estiveram sempre relacionados com alto
rendimento.
Após cinco anos nesta casa, considero-me uma pessoa enriquecida, quer
a nível pessoal, quer nível profissional e assim desejo continuar por muitos
anos, adquirindo e actualizando conhecimentos que me permitam ser excelente
3

profissional e progredir na carreira, sem nunca obviamente, desconsiderar a
edificação de uma melhor pessoa, pois acredito que antes de grandes
treinadores, ou grandes atletas, é mais importante ser um grande Homem. De
uma forma geral construir e edificar o meu CV (figura 1) de forma íntegra,
prestando atenção seja a aspectos de formação teórica como prática.

Figura 1 - Curriculum Vitae
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1.2. Área de atuação

Durante a minha primeira experiência em Madrid, na licenciatura, devido a
algumas relações construídas e edificadas até hoje, consegui contactar o
Professor Javier Miñano- antigo preparador físico da Selecção Nacional de
Futebol Espanhola e do Real Madrid.
Desta forma, foram surgindo algumas ideias do que poderia vir a ser o
meu enquadramento num clube de futebol como estagiário. Visto que durante
esse primeiro ano encontrei em Madrid uma cidade de aprendizagem de outras
ideologias e perspectivas de treino achei que poderia ser proveitoso repetir a
experiência. Após alguns meses e diferentes possíveis destinos, a solução que
nos pareceu mais adequada foi um estágio como preparador físico nos Juvenis
(sub-17) do Rayo Vallecano de Madrid. A posteriori entrei em contacto com o
Professor Victor Paredes- atual preparador da equipa principal do clube, o qual
me enquadrou no respetivo corpo técnico.
Na semana em que cheguei a Madrid com as habituais vicissitudes de um
meio novo e pouco habitual fui apresentado á equipa técnica e os jogadores.
Desde logo, fui recebido imediatamente como membro integrante do grupo,
mesmo antes de dar inicio às minhas funções.
Segundo Rosado (2007), as funções de um treinador definem-se com
base num conjunto de competências resultantes da mobilização, produção e
uso de diversos saberes pertinente organizados e integrados adequadamente
em função da complexidade da acção concreta a desenvolver em cada
situação da prática profissional
A situação da prática profisisonal em que estive inserido no clube foi a de
preparação física- como preparador físico. As funções de um preparador físico
estão directamente relacionadas as noções e conhecimento de todos os itens
que estejam ligados ás capacidades físicas do jogador de futebol.
De acordo com Strudwick (2016) compreender a carga fisiológica imposta
sobre um jogador de futebol de acordo com a sua posição é necessário para
desenvolver um plano que procure igualar as condições impostas pelo jogo.
Durante um jogo de futebol, os jogadores cobrem distâncias a várias
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velocidades e realizam uma extensa variedade de acções. Grande parte das
actividades são de baixa intensidade (Ex: caminhar, jogging, ficar de pé),
enquanto que as acções de alta intensidade (Ex: corrida de alta velocidade e
sprint) são menos frequentes, correspondendo a cerca de 8 a 10% da distância
total percorrida. No entanto, apesar de corresponderem a uma percentagem
relativamente baixa dos acontecimentos do jogo, estas acções são fulcrais e
não podem ser subestimadas, pois podem decidir o resultado de um jogo.
Dessa forma os atletas beneficiarão de treinar capacidades como aceleração
para ultrapassar um adversário, salto para marcar ou cortar uma bola e realizar
tarefas de alto teor físico para manter ou recuperar a posse de bola.

1.3. Finalidade e Estrutura do Relatório de Estágio

O Relatório de Estágio tem como finalidade a descrição de todo o trabalho
desenvolvido ao longo da presente época desportiva e sua avaliação crítica. O
mesmo é dizer que aquilo que se pretende é a descrição e reflexão detalhada
das atividades inerentes a todo o processo de estágio, em treino e competição,
procurando-se, além do mais, a realização de uma reflexão e conclusões
pessoais. Finalmente, pretende-se que essa descrição e reflexão sejam
sustentadas numa revisão da literatura, imprescindível a toda a atividade
realizada.

Estrutura formal:
O presente relatório está estruturado da seguinte forma:


Capítulo 1- Introdução: onde me apresento como pessoa e profissional,
apresentando de forma breve o meu percurso e preferências; exponho a
minha área de atuação no estágio e realizo um enquadramento legal e
formal da moldura onde o estágio e o relatório se encontram.



Capítulo 2- Contextualização da Prática: neste capítulo enquadro
inicialmente a função de um treinador; apresento a caracterização e
condições do clube, através da sua história e actual constituição; a
equipa que integrei e as acções que desempenhei.
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Capítulo 3- Planificação e Desenvolvimento da Prática: neste capitulo
foram expressas as minhas expetativas e objetivos; o estado do
conhecimento bibliografia da área que sustenta a aplicação prática bem
como a exposição de algum trabalho realizado durante os microciclos e
sessões a planificação feita para a época; o processo de competição e
treino e de avaliação e controlo; a metodologia de treino e as barreiras e
estratégias de remediação necessárias para adaptar-me ao contexto.



Capítulo 4- Desenvolvimento Profissional: um momento de reflexão
acerca do processo e que tipo de influência teve em mim; análise das
escolhas e acções tomadas



Capítulo 5- Conclusões: Neste capítulo final, realizo em retrospetiva um
balanço do processo de estágio e de todos as actividades associadas a
ele. Através das minhas ambições perspetivo o que poderá ser o meu
percurso no futuro



Capítulo 6- Referências Bibliográficas



Capítulo 7- Anexos.

1.4. Enquadramento legal da formação e da capacitação profissional

O Estágio decorreu no Rayo Vallecano de Madrid, como entidade
acolhedora de Estágio Profissionalizante, inserido no Mestrado de Treino de
Alto Rendimento Desportivo da Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto (FADEUP). O estágio foi realizado entre setembro de 2017 e junho de
2018, sob a orientação do Professor António Natal Campos Rebelo e
supervisão do Professor Victor Paredes Hernández.

Grau de Mestre

A conclusão deste segundo ano levará à obtenção obtenção do 2º ciclo em
Treino Desportivo, o qual é conferido aos Mestrandos que, através da
aprovação em todas as unidades curriculares do plano de Curso de Mestrado e
da aprovação no ato público da defesa do Relatório de Estágio, logrem obter o
número de créditos fixado no regime jurídico definido no Decreto-Lei nº
7

74/2006, de 24 de Março, designadamente nos artigos 15º e seguintes, não
tendo este diploma legal registado qualquer alteração posterior.
Título Profissional de Treinador de Desporto – Futebol – Grau II
Segundo o Programa Nacional de Formação de Treinadores “O Grau II
corresponde ao primeiro nível de formação em que é concedido ao treinador
desportivo a possibilidade de treinar autonomamente praticantes em todas as
etapas da carreira desportiva”.
O grau II diz respeito a um treinador que saiba conduzir e orientar o treino
e competição praticantes em todas as etapas da carreira desportiva, como
também ser responsável por uma equipa de treinadores de grau I e coadjuvar
titulares de grau superior no planeamento, condução e avaliação do treino e
participação competitiva (tabela 1).
Tabela 1- Perfis/ competências de acordo com os
http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=94&idMenu=53)
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4

graus

de

formação

(retirada

de:

De acordo com a Lei n.º 40/2012, de 28 de Agosto, que veio revogar o
Decreto-Lei nº 248-A/2008, de 31 de Dezembro, ao abrigo do qual foi criado o
Programa Nacional de Formação de Treinadores expõe o diploma legal que
estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de
desporto, definindo diferentes vias alternativas para obtenção do Título
Profissional de Treinador de Desporto, certificação obrigatória para o exercício
da função em apreço (idesporto.pt), neste caso, treinador da modalidade de
futebol. Uma dessas vias é precisamente pela equivalência de estudos de
ensino superior, designadamente através da obtenção do grau de licenciatura
ou mestrado na área de Desporto, tal como identificado pela Direção-Geral do
Ensino Superior (DGES). Assim, nos termos do disposto no n.º 1, alínea a) e
n.º 2 do art.º 6º do diploma legal anteriormente referido, os cursos superiores
na área de Educação Física ou de Desporto são condição adequada para a
emissão do Título Profissional de Treinador de Desporto, por reconhecimento
prévio por parte da entidade legalmente competente para o efeito,
designadamente, o Instituto Português do Desporto e Juventude (I.P.D.J, I.P).
Nestes termos, a frequência e conclusão do Mestrado em Treino
Desportivo, para além de proporcionar aos respetivos alunos um vasto e
diversificado leque de conhecimentos academicamente reconhecidos, ainda
lhes confere, adicionalmente, através da equivalência a estudos de ensino
superior confere reconhecimento da componente geral para treinador de Grau
III e componente especifica e estágio para treinador de Grau II .Reconhecendolhes, deste modo, conhecimentos teóricos e capacidades técnicas para o
exercício profissional de tal actividade.
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Capítulo 2
Contextualização da prática
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2.

Contextualização da prática

2.1. Macrocontexto concetual

De acordo com Lyle (2002) o treino desportivo centra-se no melhoramento da
habilidade desportiva, como capacidade desportiva e rendimento específico. O
melhoramento tem um propósito e é estável e não apenas reflexo da
oportunidade ou da maturação. A estabilidade destas melhorias e a
especificidade da preparação reduzem a imprevisibilidade do rendimento

Metodologia
Os objectivos de rendimento são alcançados ao influenciar directa ou
indirectamente os factores que o afectam. Estas variáveis são manipuladas e
coordenadas através de um programa de intervenção caracterizado pela
competição e unidades de preparação.

Função
De acordo com Mesquita (2015) que devido à natureza complexa e
dinâmica do Coaching é necessária uma mudança de paradigma na formação
de treinadores e “Tal metamorfismo consubstancia-se fundamentalmente no
transitar

de

perspetivas

de

aprendizagem

comportamentalistas

para

construtivistas; de forma, a incitar o treinador em formação a ser proactivo,
implicado, comprometido e responsabilizado com a sua própria aprendizagem,
alicerces de uma preparação capaz de responder aos exigentes desafios,
impostos pelo exercício profissional.”.
É neste sentido que acredito que a função de um treinador é de liderar e
gerir o processo que leva à concretização dos objectivos identificados. Isto
envolve a integração das aspirações e capacidades dos atletas, as metas
traçadas, o contexto envolvente e os programas de intervenção necessários.
Coordenação e integração são as palavras-chave. Claramente um treinador
será mais eficiente quanto melhor souber realizar a transferência entre as
ferramentas conceptuais e a compreensão da aplicação das mesmas (figura 2)
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e em última instância ter mais controlo sobre a tríade Treinador- AtletaRendimento (figura 3).

Figura 2 - Quadro conceptual de um treinador (Lyle, 2002)

Figura 3 - Tríade Rendimento-Treinador-Atleta (Lyle, 2002)
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2.2. Contexto institucional

História

Desde a invenção deste desporto, foram-se criando e expandindo por
diversos países as equipas de bairros mas sempre na sombra daqueles que se
criavam nas metrópoles.
Entre estas equipas que foram subsistindo, a grande parte praticava o seu
futebol nas categorias inferiores, e poucas dessas chegavam à terceira ou
segunda divisão. Poucos foram as equipas de bairro que conseguiram jogar na
máxima categoria, sendo que uma boa parcela destes, pertencem a Inglaterra;
e em Espanha o único Clube de bairro capaz de alcançar esse nível foi o Rayo
Vallecano de Madrid SAD.
1924 – 1930
Este conjunto “madrileno” possui uma extensa história e para a
conhecermos temos de recuar aos anos 20 quando o actual bairro de Vallecas,
com mais de 300 mil habitantes era um município independente.
O Clube teve a sua origem oficial no dia 29 de maio de 1924 na
residência da Sra. Prudencia Priego, onde se regista a fundação da sociedade
Agrupación Deportiva El Rayo por um grupo de sócios apaixonados por futebol,
entre os quais os irmãos Huerta (Julián, Modesto, José Ezequiel e Juan) em
que o seu nome foi proposto por Luis González Rubio, um dos fundadores. O
seu primeiro presidente eleito foi Doctor D. Julián Huerta Priego. Em relação ao
seu uniforme oficial seria com camisola e calções brancos com meias negras
com o topo branco.
O seu primeiro encontro realiza-se com o vizinho Numantino, o qual
venceria por 3-1. Durante os seus primeiros anos de actividade, o Atlético
Deportivo El Rayo, não esteve inscrito através de nenhum organismo. O seu
primeiro terreno de jogo foi o Campo de la Calle de las Erillas (figura 4).
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Figura 4 - Campo de la Calle de las Erillas (retirada de- http://www.unionrayo.es/historia-los-campos-delrayo-vallecano-desde-1924-1976/)

1930 – 1940
No ano de 1931, sob presidencia Ángel Martínez “El Cafeto”, a sociedade
inscreve-se na Federación Obrera de Fútbol. Alguns Clubes como C.D.
Madroño; Sporting Vallecano ou o Congosto Vallecano F.C. forma inscritos na
Federação Central antes que o próprio Rayo Vallecano.
Após a Guerra Civil, o Clube reorganiza- se nos finais dos anos 30 e
surgem Clubes como o Hércules Vallecano, o C.D. Blanco e o C.D. Uceda.
1940 – 1950
No ano de 1940 é eleito como Presidente Miguel Rodríguez Alzola e
desta formano dia 11 de janeiro de 1940 o Clube é inscrito na Federación
Castellana de Fútbol, dando inicio á construção de um estádio próprio, com o
nome de El Rodival (ver figura 5). Neste sentido, com um gradual crescimento
de importância, no dia 13 de Novembro de 1947, o Clube passa a ter nome de
Agrupación Deportiva Rayo Vallecano acresecentando ao seu escudo, o
simbolo de Villa de Vallecas.
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Figura 5 - El Rodival (retirada de- www. Vallecasweb.com)

Com o mandato de Rodrígues Alzola, no final da temporada de 48/49
alcança-se a ascensão à Terceira Divisão, com Tomás Rodrígues Rubio como
treinador, estreando o clube de Vallecas na categoría de bronze, funcionadno
como filial do Club Atlético de Madrid, devido às excelentes relações entre as
duas entidades.
Curiosamente na temporada de 49/50, realiza-se uma alteração no
uniforme tradicional, acrescentando uma faixa diagonal de cor vermelha. Esta
decisão foi influenciada por um encontro do A.D. Rayo Vallecano com o
aclamado Clube argentino Club Atlético River Plate no Hotel Ritz de Madrid
onde este permanecia alojado antes de um encontro amigável com o Real
Madrid C.F. Visto que o que os argentinos procuravam campo para poderem
treinar os rayistas cederem o Campo de Vallecas. Coincidentemente, os dois
Clubes disputam um encontro informal prévio ao acontecimento, e por essa
razão os “franjirrojos” agradecidos pelo gesto, no regresso a Buenos Aires
enviaram camisolas para Madrid.
1950 – 1960
Durante o verão de 1952, o Clube consegue autorização legal para jogar
encontros de Terceira Divisão em solo “ vallecano”. O conjunto “franjirrojo”
realiza campanhas medíocres na categoria de bornze y na temporada de 53/54
joga os últimos encontros no Campo de Rodival. Em 1954 com a contratação
de alguns jogadores, o Rayo experimenta um crescimento desportivo que o
leva a ser vice-campeão, êxito que o conduz a disputar a Fase Final para a
subida à Segunda Divisão. No entanto fica com a ultima posição, encontrandose descolocado e sem opções. No seguinte ano, consegue vingar o desgosto
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da época anterior e este feito propicia a construção do Campo de Vallecas,
inaugurado a 8 de Setembro de 1957.
Nas seguintes temporadas ocorrem épocas com altos e baixos, em que
na temporada com um quinto lugar o Clube fica a um passo de ascender ao
principal escalão competitivo em Espanha.
1960 – 1970
No início dos anos 60, o A.D. Rayo Vallecano regressa à Terceira Divisão,
depois de na temporada de 60/61 terminar nos últimos postos. Inserido nesta
categoria, durante 4 anos desempenha o papel de potencial aspirante á
Segunda Divisão, desperdiçando várias oportunidades.
Na seguinte temporada, consegue aceder ao Playoff mas fica pelo
caminho após derrota com o C.F. Badalona. Apenas na época de 64/&5 com
Pedro Eguiluz como treinador e Iván Roíz Morante na presidência do Clube.
A partir daí o conjunto de Vallecas inicia a segunda comparecência na
Segunda Divisão, estância que manteria durante 12 temporadas consecutivas.
1970 – 1980
A partir dos anos 70 o A.D. Rayo Vallecano tornou- se num Clube com
posição sólida na Segunda Divisão, com ambições de ascender à principal
competição em Espanha. Na sua primeira tentativa apenas por “goal average”
não alcançou esse patamar. Em 1976 estreiam o novo estádio de Vallecas (
actual estádio) frente ao Real Valladolid Deportivo com um derrota por 0-1. A
estreia ocorreu desta forma pois as obras para o pré- determinado encontro de
inauguração, não estavam finalizadas. A oficialização do novo estádio teve
lugar a 5 de Junho com a presença do ministro Adolfo Suárez e o delegado
nacional do desporto Tomás Pelayo.
Após este percurso, indubitavelmente a época de 76/77 com Gil Blázquez
como presidente e Víctor Núñez como treinador principal por fim o Clube
consegues ascender à Primeira Divisão. Na sua primeira presença neste nível
conseguem um meritório décimo lugar.
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1980 – 1990
O início dos anos 80, após o regresso à Segunda Divisão, é marcado por
uma constante tentativa de voltar à categoria recém perdida. São investidos
muitos recursos sem retorno, o que originou a um declínio económico e
desportivo, levando a que na temporada de 83/84 de uma forma traumática o
Clube descesse à Segunda Divisão B.
A campanha de 84/85 liderada pelo técnico Eduardo Catarla consegue
proclamar o Rayo como campeões, ascendendo à categoria acima. Neste
patamar, em poucos anos conseguem ter sucesso e regressam ao nível
principal, dirigidos por Félix Bardera “Felines”. No entanto o seu percurso entre
os grandes espanhóis dura pouco quando terminam no vigésimo posto na
edição de 89/90 regressando à Segunda Divisão na época seguinte. Ainda
dizer que na época de 1986 o Rayo consegue o título de Campeão de Taça da
Liga de categoria de prata.
1990 – 2000
No entanto a entidade madrilena entra na década de 90 perante uma
situação quase insustentável económica e socialmente. Na campanha de 91/92
o Clube entra num plano de recuperação empreendido pelo Comité Superior de
Desporto,

transformando-se

em

Sociedade

Anónima

Desportiva

e

proclamando- se como máximo accionista o empresário José María Ruíz
Mateos. Com a sua chegada a entidade altera a sua denominação para
Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, S.A.D. experimentando uma grande
mudança e estabilidade económica sobre a mão de Eusebio Rios. Dessa forma
ascendem á Primeira Divisão. É com o austriaco Anton Polster que aguenta
dois anos consecutivos neste patamar. Na temporada de 93/94 com Hugo
Sánchez (figura 6), dizem temporariamente adeus a esta divisão. De novo em
94/95 na categoria de prata os “rayistas” são vice- campeões. Neste período, a
presidência decide mudar a denominação do Clube para Rayo Vallecano de
Madrid, S.A.D.
Em termos desportivos a época de 95/96 é negativa e o Clube termina em
décimo- nono. No entanto conseguem por vias de playoff salvar a
permanência. Na época seguinte não teriam o mesmo percurso, apesar de

19

terem nas fileiras jogadoras como Wilfred, Cortijo, Calderón, Alcázar,
Contreras, Cota ou Guilherme.
Na temporada de 98/99 após um quinto lugar e ocupação da vaga do
Club Atlético de Madrid “B”, ascendem de novo á Primeira Divisão.

Figura 6 - Hugo Sánchez vestiu o equipamento rayista na época
1993-1994 (retirada dehttp://www.marca.com/futbol/album/2016/08/02/57a0f32fe5fdea4e50
8b460e_2.html)

2000 – 2010
Com a ascensão à Divisão de Honra inicia-se uma etapa gloriosa, em que
o Clube se consegue manter durante quatro campanhas ininterruptas entre os
grandes do futebol espanhol, sendo que a melhor edição seria a de 1999/2000
em que alcança o nono lugar e uma oportunidade para disputar a Taça UEFA,
pela demonstração de Fair Play na Liga.
A estreia na Europa acontece na temporada de 2000/2001, conseguindo,
o Clube, alcançar os quartos-de-final, em que seriam eliminados pelo Deportivo
Alavés. Na mudança de século os resultados começam a piorar, e com um
vigésimo lugar na temporada de 2002/2003 perdem o lugar na categoria
principal. Durante estes anos circulam pela instituição jogadores com Keller,
Lopetegui, Pineda, Michel, Bolo, Luis Cembranos e Graff.
No ano de 2001 o Nuevo Estadio de Vallecas recebe o nome de Estadio
Teresa Rivero. A partir de 2003 ocorre uma perda evidente de potencial que
culmina na descida de divisão. Na Segunda Divisão B, o R.V.M permaneceria
até à temporada de 2007/2008 em que se proclama campeão. No ano
seguinte, sob as ordens de Pepe Mel, o Clube realiza um excelente torneio
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alcançando o quinto posto. No entanto na última temporada desta década,
curiosamente realiza um ano desportivo de nível bastante abaixo que leva o
Clube a um décimo primeiro lugar no campeonato.
2010 – 2011
A chegada de alguns reforços e a confirmação de alguns jogadores da
formação proporciona na temporada de 2010/2011 uma temporada que
paradoxalmente apesar da crise económica, o Clube conseguiu alcançar um
segundo lugar na Segunda Divisão e consequente promoção à principal
categoria. Na seguinte temporada apesar de um forte início de campeonato
nada fazia prever as dificuldades que o R.V.M enfrentou para assegurar a
permanência apenas no ultimo encontro da prova contra o Granada C.F.
Neste ano, o Clube recebe jogadores como Dani Pacheco (Liverpool F.C),
Botelho (Arsenal), Raúl Bravo (Olympiakos), Suéliton Pereira (Segunda Divisão
Brasileira), Raúl Tamudo, Michu, Trashorras, Labaka e Koke. No mercado de
invernos destacam-se chegadas como as de Diego Costa e o regresso de
Armenteros (figura 7). Todos estes reforços contribuíram para a manutenção
do Clube.
Em 22 de junho proveniente do Córdoba C.F, chega para a função de
treinador principal Paco Jémez

Figura 7- Armenteros, Michu e Diego Costa (da esquerda para a direita) foram algumas das contratações
mais sonantes deste defeso (retirada de - www.rayo vallecano.es)
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Temporada 2012-13
A temporada de 2012/2013 termina com o Rayo na oitava posição, sendo
dessa forma a melhor temporada (tanto em pontos como em classificação) da
história da instituição. Nesse mesmo ano consegue classificar-se para UEFA
Europa League devido à sanção imposta ao Málaga C.F, no entanto devido a
razões burocráticas a licença não é concedida.

Temporada 2013-14
No dia 12 de Agosto de 2013 o ex-presidente do Clube Marcelino Gil
Blásquez falece. No que toca aos resultados desportivos, a equipa dirigida por
Paco Jémez consegue a permanência na Liga BBVA após um último terço de
temporada espectacular. Nesta época nasce o lema “ Juntos Podemos” que
está exposto como fundo no Estádio de Vallecas. Um slogan que expressa o
espirito que foi responsável neste ano que coincidentemente celebrou os 90
anos de existência do Clube.

Temporada 2014-15
Durante esta campanha, a primeira equipa (figura 8) atinge uma nova
marca histórica. Finalizando na décima primeira posição na Liga com 49
pontos, o Rayo Vallecano consegue pela primeira permanecer cinco
temporadas consecutivas na elite do futebol espanhol.

Figura 8 - Plantel e equipa técnica na época de 2014-2015 (retirada de www.rayo
vallecano.es)
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Temporada 2015-16
Esta temporada arranca com a campanha "Soy rayista, soy solidario"
(figura 9), com a qual o Clube apoia e divulga através do de um laço que apoia
inúmeras causas impresso nos seus equipamentos apoiando os “ heróis
anónimos da sociedade”.

Figura 9 - Campanha "Soy rayista, soy solidario" (retirada de www.rayo
vallecano.es)

Neste ano é superado o número de bilhetes anuais fixado na campanha
de 2002/2003 em 11007.No final da época a primeira equipa é despromovida à
Segunda Divisão.

Temporada 2016-17
Durante o ano desportivo de 2016/ 2017 é superado desta vez o número
de bilhetes anuais na Segunda Divisão, ultrapassando as 9000 unidades.
José Ramón Sandoval, Rubén Baraja e Míchel constituindo a equipa
técnica finalizam a época na décima segunda posição com 53 pontos.

Organograma do Rayo Vallecano de Madrid S.A.D

Cada vez mais o futebol tem associado a si um valor financeiro muito
forte, pelo qual, a capacidade de gestão é fundamental para o sucesso
desportivo de um clube.
Em termos organizacionais a estrutura do clube é dirigida pela Sociedade
Anónima Desportiva (S.A.D). Todos os assuntos relacionados com a parcela
administrativa e logística são atribuídos aos indivíduos pertencentes às várias
23

subestruturas da S.A.D.A mesma é organizada através de uma hierarquia
representada na figura 10:

Conselho de administração

Director Geral
Director desportivo

Admnistração; Recursos
humanos e Logistica

Departamento
Juridico

-Admnistração e
recursos
Humanos
- Segurança e
controlo
-Manutenção
- Logistica
- Billheteira
- Contabilidade
- Tesouraria
- Gestão de
Orçamento

Imprensa e
relações externas

- Imprensa
-Protocolo
- Relações
externas
- Web
- Marketing

Área
Desportiva

-Equipa
principal
- Formação
- Secretaria
técnica
- Serviços
Médicos

Figura 10-Organograma do Rayo Vallecano de Madrid S.A.D

Os diferentes responsáveis por cada subestrutura têm associado ao seu
currículo a respectiva experiência e formação que lhes permite trabalhar todos
os dias na edificação de um clube bem gerido, desde o ponto de vista
financeiro ao desportivo.
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Juvenil B
A equipa a que fui apresentado como preparador físico foi um conjunto de
jogadores sub-17, que competiam no Campeonato Nacional e Taça RFFM
desse escalão. Cada um deles com diferentes personalidades, trajectos
pessoais e desportivos diferentes e com qualidades diferentes como atleta.
Como seres humanos fui deparado com atletas que eram mais
irreverentes e rebeldes, como também indivíduos que eram disciplinados e
mais reservados. Como atletas, encontrei jogadores fisicamente muito fortes,
mas com menor qualidade técnica; alguns tecnicamente com muita qualidade
mas muito propensos a lesão.
Independentemente disso, cada um deles já tinha um percurso desportivo
e o meu trabalho consistiu em tentar potenciar e influenciar de forma positiva a
continuidade deste rumo. No anexo 1 surge a descrição do percurso tal como
alguns dados recolhidos ao longo da época de cada um deles.
Anteriormente a ter conhecido o grupo de atletas, conheci a equipa
técnica. Primeiramente o treinador principal e adjunto, reunimo-nos no centro
de treino e perspetivamos o que poderia vir a ser o nosso trabalho em conjunto.
Em suma posso rever que ao longo do ano conseguimos construir uma relação
profissional forte, visto que mesmo que inicialmente não coincidirmos em
algumas ideias, conseguimos que as valências de cada um como técnico
acabassem por potenciar os resultados da equipa. Por final conheci o delegado
técnico e encarregado de material, ambos importantes nas questões logísticas
da equipa. Igualmente no anexo 1 surgem os percursos desportivo de cada um.

2.3. Espaços físicos do clube/ Recursos materiais

No que diz respeito a infra-estruturas que permitem o treino e a realização de
jogos, o R.V.M tem ao dispor o Estadio de Vallecas (figura 11 e 12) e a Ciudad
Deportiva Fundación Rayo Vallecano (figura 13).
O estádio tem as seguintes características: 100 metros de comprimento e
65 metros de largura; capacidade para 14505 espectadores. O recinto tem
como dia oficial da sua inauguração 10 de maio de 1976.
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Figura 11 - Estadio de Vallecas (retirada dehttps://as.com/futbol/2013/07/07/primera/1373155100_482716.html)

Figura 12 - Plano estrutural do estádio (retirada de- http://www.rayovallecano.es/club/estadio)

Observando o plano do estádio pode verificar-se que o recinto carece de
uma bancada no fondo norte. Os adeptos dos adversários normalmente
assistem ao jogo na zona tribuna alta lateral, ficando separados dos adeptos
“rayistas” por barras desmontáveis e dependendo do grau de perigo do
encontro, delimitar-se-á a zona com segurança policial e segurança privada do
clube. Dessa forma, o acesso ao estádio dos adeptos visitantes activará as
medidas operativas e controlos de acordo com a legislação vigente.
Qualquer elemento que se pretenda exibir no interior do recinto desportivo
deve cumprir a legislação de prevenção da violência, do racismo, da xenofobia
e intolerância ao desporto. A introdução no estádio de elementos de animação
especiais como bombos, tambores, megafones ou elementos similares, leva-se
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a cabo através de um grupo de adeptos registados como tal nas actividades
previstas.

Figura 13da Ciudad
Deportiva
FundacionFundacion
Rayo Vallecano
de- https://www.esmadrid.com/)
13Entrada
-Entrada
da Ciudad
Deportiva
Rayo(retirada
Vallecano
1 (Imagem retirada de
https://www.esmadrid.com/)

A cidade desportiva que aloca as sessões de treino e jogos das equipas
que não a principal, situa-se na rua Rayo Vallecano de Madrid, 2 na Ensanche
de Vallecas.
Neste centro de treinos, realizam-se actividades em dois contextos
diferentes. Um que visa a evolução das camadas jovens do clube e outro que
através da formação de escalões e equipas da Fundação, que se tratam de
jogadores dos dois sexos que pagam uma quota mensal para usufruírem das
instalações da Fundação. Neste centro, estão disponíveis 5 campos (como se
pode verificar na figura 14), sendo que 4 deles de relvado sintético- onde jogam
as camadas de formação (até aos Juvenis A), e um de relvado natural onde
joga a equipa B masculina e treina a equipa principal.
Como meios de trabalho complementares, o centro de treinos
disponibiliza desde os Juvenis A até à equipa principal a utilização de um
ginásio outdoor (figura 15) que dispõe de vários tipos de máquinas de
musculação e estações para treino com pesos livres, contando ainda com
máquinas de trabalho isoinercial e mais de dez bicicletas estáticas. Para os
escalões que não podem utiliza-lo, na Fundação existe um espaço onde este
tipo de trabalho se pode realizar num ginásio outdoor (figura) que está munido
com várias bicicletas estáticas algumas máquinas de musculação e duas polias
cónicas isoinerciais.
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Figura 14 - Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano (retirada de:
https://estadiosdefutbol.com/ciudad-deportiva-rayo-vallecano/)

Figura 15 - Ginásio outdoor do centro de treino

2.4. Contexto de natureza funcional

Ações e tarefas do estágio

Desde o começo deste estágio em outubro, o meu enquadramento no
corpo técnico já era delineado por alguns pontos. Estes, como desejados por
mim e pelos responsáveis do clube, iriam sempre estar relacionados com a
componente física mais direta dos atletas. Dessa forma aquando da minha
chegada ao clube, na primeira reunião que tive com a equipa técnica ficou
assente que ficaria assim responsável pela componente física durante a época.
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Com o começo da minha actividade no clube, verifiquei que os atletas que
se encontravam lesionados, apesar de terem um plano de recuperação, não
conseguiam ser acompanhados rigorosamente ao longo de cada sessão.
Dessa forma sugeri ao corpo técnico que após a realização das minhas tarefas
com o grupo, me dirigisse a esses mesmos jogadores e lhes providenciasse
um acompanhamento mais personalizado. Por esta razão passei também a
exercer funções de recuperador físico. Tratando-se de uma área que me
apaixona, para além de todo o planeamento que realizávamos passei a ser
responsável pelo processo de retorno à forma competitiva.
Para isso, procurei sempre, para além de incidir na recuperação do atleta,
fornecer planos de prevenção personalizados para cada jogador, abrangendo
desde protocolos de trabalho de força e correcção de assimetrias como
processos de correcção coordenativa, seja em técnica de corrida ou numa
perspectiva de correcção postural, se assim fosse necessário. No registo de
prevenção de lesões tive a liberdade de estabelecer protocolos de treino
personalizado com todos os atletas e no final de cada treino era também
incumbido do processo de recuperação ativa para a equipa.
Além de todas as tarefas que estavam mais directamente relacionadas
com a parcela física do treino, no seio do corpo técnico, tive a possibilidade de
contribuir para a optimização e cumprimento das tarefas prescritas pelo
treinador principal e treinador adjunto.
E assim foi. Com o decorrer dos microciclos fui trabalhando na
preparação física dos atletas e recuperação de atletas lesionados. Fui
implementando alguns métodos e tarefas de treino que me pareciam as
melhores e principalmente adequadas ás circunstâncias e contextos que se
apresentavam.
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3.

Planificação e desenvolvimento da prática

3.1. Expetativas iniciais

O que espero aprender com os atletas?

Se existe alguma motivação que me faça ter optado por este percurso
profissional, são as dinâmicas que se criam entre cada equipa e com cada
jogador. Em cada comunicação para o grupo ou para o individuo pode surgir
um desfecho que tem infinitos resultados. É esta aleatoriedade que me leva a
querer aprender mais em cada dia para que o resultado possa ser o mais
possível controlado por mim.
Espero que com cada atleta consiga retirar algum conteúdo que me faça
ser melhor profissional, seja através de boas ou menos boas experiências,
mais concretamente em termos relacionais e em termos técnicos, pois o meu
desejo é conseguir com esta etapa adquirir formas de aplicar ferramentas que
sejam o mais eficazes possível, visto que provavelmente existirão algumas que
do ponto vista teórico sejam viáveis, mas que no entanto numa perspectiva
prática não sejam tão uteis ou facilmente aplicáveis.

O que espero aprender com a estrutura?

É com um grande orgulho que ingresso numa instituição como a do Rayo
Vallecano de Madrid, que para além de ser um clube espanhol e pertencente a
um contexto diferente do de Portugal, possui uma vasta e rica história ao nível
de um dos campeonatos possivelmente mais prestigiados a nível internacional.
Durante este período em que estarei em Madrid, espero absorver o
máximo de informação teórico-prática e adquirir formas e capacidades de as
aplicar durante a continuidade da minha vida profissional.
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O que espero aprender enquanto pessoa?

No que toca às possíveis influências que esta experiência provoque na
minha forma de ser e de estar não consigo dizer em concreto o que espero que
traga, mas sim que acima de tudo me faça compreender cada vez melhor como
funciona a relação que um preparador físico tem com uma estrutura, uma
equipa técnica e com um grupo de jogadores e com isso me torne também uma
pessoa mais resiliente, mais capaz de compreender o rendimento humano e as
relações pessoais.

3.2. Dimensões

Tendo desempenhado as funções de preparador físico inserido numa
equipa técnica, toda a base de conhecimento teórico deverá estar baseada em
fundamentos apoiados pela ciência para que nas minhas funções consiga ser o
mais eficiente possível.
As minhas funções estão directamente relacionadas com as noções e
conhecimento de todos os itens que estejam ligados ás capacidades físicas do
jogador de futebol.
Compreender a carga fisiológica imposta sobre um jogador de futebol de
acordo com a sua posição é necessário para desenvolver um plano que
procure igualar as condições impostas pelo jogo (Richardson et al.,2004).
Durante um jogo de futebol, os jogadores cobrem distâncias a várias
velocidades e realizam uma extensa variedade de acções. Grande parte das
actividades são de baixa intensidade (Ex: caminhar, jogging, ficar de pé),
enquanto que as acções de alta intensidade (Ex: corrida de alta velocidade e
sprint) são menos frequentes, correspondendo a cerca de 8 a 10% da distância
total percorrida (Richardson et al.,2004).
No entanto, apesar de corresponderem a uma percentagem relativamente
baixa dos acontecimentos do jogo, estas acções são fulcrais e não podem ser
subestimadas, pois podem decidir o resultado de um jogo. Dessa forma os
atletas beneficiarão de treinar capacidades como aceleração para ultrapassar
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um adversário, salto para marcar ou cortar uma bola e realizar tarefas de alto
teor físico para manter ou recuperar a posse de bola.

Desenvolvimento físico de jovens jogadores

A evidência (Strudwick, 2016) sugere que como nos adultos, as
exigências físicas do futebol de formação são multifacetadas (figura 16). Os
jogadores precisam de níveis razoavelmente bons de resistência para que
consigam manter o ritmo de esforço durante um período relativamente longo e
reproduzir acções de sprint intenso. Várias acções no futebol são vigorosas e
explosivas (ex: saltar, rematar, mudar de direcção e acelerar); portanto bons
níveis de força e potência muscular são fulcrais. A figura ilustra o conjunto de
capacidades físicas importantes para o futebol.

Figura 16 - Atributos físicos do futebol (Strudwick, 2016)

Para desenvolver estes parâmetros para que um atleta esteja
suficientemente preparado para as exigências do jogo, algumas técnicas e
princípios devem ser aplicados.
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Quando são desenhados programas de treino para jovens, é importante
reconhecer que podem haver períodos óptimos durante o desenvolvimento de
um jovem jogador para que certos tipos de estímulos sejam introduzidos,
tornado o processo mais complexo do que o treino com adultos. O esquema
apresentado (figura 17) fornece exemplos do tipo de treino físico para a fase de
fundação (pré-puberdade, 6 aos 11 anos), fase de desenvolvimento
(puberdade, U12 – U13), fase de desenvolvimento (puberdade, U14 – U15),
fase de rendimento (pós-puberdade, U16 – U17) e fase transitória (póspuberdade, U18 – U19). Em sub-12 e sub-13, o desenvolvimento da potência,
força e velocidade ocorre com a aprendizagem dos fundamentos nestas áreas
(ex: mecânica de corrida). Para sub-14 e sub-15 quanto maior o grau de
maturidade biológica dos atletas mais potenciado e individualizado deve ser o
treino destas capacidades. Na etapa de sub-16 e sub-17, os programas de
desenvolvimento de força, potência e velocidade podem ser iniciados com base
nas suas necessidades individuais. Em sub-18 e sub-19 podem ser criados
planos para desenvolver força, potência, velocidade, força do “core” e
flexibilidade para melhorar atributos específicos da modalidade. Agilidade e
velocidade podem ser integradas em tarefas específicas de futebol (Strudwick,
2016).

Figura 17 - Estratégias de desenvolvimento físico dos jovens jogadores (Strudwick, A., 2016)
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Modelo de Desenvolvimento do atleta a longo prazo-MDALP/LTADM

O modelo MDALP ou LTAD (Long-Term Athlete Development Model) é
uma estrutura dividida em 7 etapas (figura 18) e criada para guiar a
participação, treino, competição, e vias de recuperação no desporto e na
actividade física, desde a infância até todas as fases da idade adulta. As sete
etapas são as seguintes:
1-Início ativo
2-Fundamentos
3-Aprender para treinar
4-Treinar para treinar
5-Treinar para competir
6-Treinar para ganhar
7-Atividade para a vida

O MDALP prioriza as necessidades dos participantes e as suas etapas
individuais de desenvolvimento e estabelece um ponto de referência para os
treinadores, pais administradores, fisiologistas, pais e outras entidades
envolvidas no apoio ao desporto a todos os níveis (Balyi et al., 2018).

Figura 18 - Progressão do MDALP (Balyi et al., 2018)
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Neste caso vamos considerar as fases 2 a 5, visto incluírem uma
perspectiva mais direccionada para o treino e rendimento desportivo.
Como futebol não é um desporto caracterizado pela especialização
precoce, as quatro etapas do LTADM-“Fundamentos”; “treinar para treinar”;
“treinar para competir” e “treinar para ganhar”- são enquadradas nos períodos
de 5-11 anos, 11-14 anos, 14-16 anos e 16-18 anos respectivamente.
Treinar cada uma destas fases respeita determinados objectivos
genéricos que estão na tabela 2 (Richardson et al., 2004). Os “fundamentos”
representam a fase basilar onde os jovens experimentam uma variedade de
desportos. “Treinar para treinar” é a próxima fase, onde a participação é
promovida com prioridade sobre a vitória. Em terceiro, a fase “ treinar para
competir”, onde o rendimento é mais importante e finalmente a fase “treinar
para ganhar” em que a excelência é o critério principal para o sucesso. Cada
fase descreve estas metas e o modelo estabelece uma direcção clara para o
desenvolvimento dos jogadores. Cada fase é caracterizada pela idade, género,
descrição do programa e grau de participação. A mudança desde os
“fundamentos” para uma maior especificidade e intensidade aumentam com a
idade e etapa.
Tabela 2 - Progressão de MDALP detalhada (Richardson et al., 2004)

Durante as duas primeiras fases os futebolistas aprendem as habilidades
básicas do jogo e, mais importante, aprendem como treinar apropriadamente. A
competição é menos importante que a pura educação desportiva, mas um
envolvimento competitivo saudável é incluído nestes períodos. A proporção de
38

competição/treino aumentam nas duas fases seguintes. A terceira fase resulta
numa aprendizagem das formas de redução de cargas de treino e competir sob
a gama completa das condições de rendimento. A última fase aprofunda este
conceito e permite ao jogador que maximize o rendimento e alcance o pico de
rendimento em competições significativas.
O modelo DALP propõe uma abordagem abrangente do desenvolvimento
do futebol incluindo a organização aspectos essenciais ao longo do tempo.
Esta estrutura deve auxiliar os treinadores a priorizar os aspectos mais
importantes ao longo das quatro fases. O objetivo estará alcançado quando os
jovens atletas conseguirem diagnosticar as suas próprias forças e debilidades e
assim desenvolver estratégias mais eficazes para o seu crescimento
conjuntamente com a equipa técnica. Esta abordagem resultará em em níveis
superiores de sucesso e excelência (Richardson et al., 2004).

Estabilidade e força do core

De acordo com Kibler et al., (2006), estabilidade do core é definida como
a capacidade para controlar a posição e movimento do tronco sobre a pélvis
para permitir produção, transferência e controlo da força e movimento para o
segmento terminal em actividades atléticas integradas. Atividade do core
muscular é melhor compreendida como a integração pré-programada dos
músculos locais e uni e multi-articulares (tabela 3) para produzir estabilidade e
produção de movimento. Este processo resulta na estabilidade proximal para
mobilidade distal, num padrão de produção de força de proximal para distal e a
criação de momentos interactivos que movem e protegem as articulações
distais. A avaliação do core deve ser dinâmica e incluir testes das funções
especificas (controlo do tronco sobre a perna de apoio) e direcções e
movimentos (actividade tri-planar). A reabilitação deve incluir a recuperação do
próprio core, como também incluir esta estrutura como base para a função das
extremidades.

39

Tabela 3 - Categorias e funções primárias do core (Willardson, 2013).

Força

No futebol a maioria dos sprints são realizados em curtas distâncias (<20
m) (Swinnen, 2016). O tempo de contacto durante a fase de aceleração,
mudança de direcção e salto são relativamente altos, o que significa que a
força pode ser exercida durante um maior período de tempo. Quanto maior o
tempo de contacto, maior a associação entre a força e o rendimento e o
impacto que o treino desta capacidade tem no atleta. Desta vez, um aumento
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força nos membros inferiores produz excelente transferência para a agilidade,
altura de salto vertical e aceleração. Para além dos acima referidos o treino de
força conjuntamente com o treino de campo pode eficazmente melhorar o
sprint (tabela 4) e a capacidade de remate.
Tabela 4 - Efeito do treino de força em futebolistas nos índices de velocidade (Styles et al., 2016)
Variável de rendimento
5-m sprint (s)
10-m sprint (s)
20-m sprint (s)
Absolute (kg)
Relative (kg$kg21)
*

Antes

Depois

1.11 6 0.04 (1.09–1.13)
1.83 6 0.05 (1.81–1.85)
3.09 6 0.07 (3.06–3.12)
125.4 6 13.78 (119.9–130.9)
1.66 6 0.24 (1.56–1.76)

1.05 6 0.03* (1.04–1.06)
1.78 6 0.05* (1.76–1.80)
3.05 6 0.05* (3.03–3.07)
149.3 6 16.62* (142.7–155.9)
1.96 6 0.29* (1.84–2.08)

Tamanho
do efeito
0.55
0.45
0.31
0.62
0.45

p ≤0.001.

Existem diferentes manifestações de força:


Força máxima: de acordo com Castelo et al. (2000) é o valor mais
elevado de força que o sistema neuromuscular é capaz de produzir,
independentemente do fator tempo e contra uma resistência inamovível.



Força explosiva ou força-velocidade: segundo Vierman et al. (2014) é a
capacidade do músculo em superar uma resistência relativamente alta o
mais rápido possível.



Força reativa: está associada à produção de força durante o ciclo
alongamento encurtamento que ocorre em grande parte dos gestos
desportivos (Castelo et al., 2000).



Força-resistência: manifesta-se na possibilidade de realizar esforços de
força em actividades de média e longa duração, resistindo à fadiga e
mantendo o funcionamento muscular em níveis elevados (Castelo et al.,
2000).

Potência

O sucesso no futebol é altamente dependente do nível de potência e
velocidade que um jogador pode produzir (Swinnen, 2016).
Com principiantes, o treino de força vai melhorar a força e a potência
como resultado das adaptações neurais e hipertróficas. (Swinnen, 2016). Com
jogadores que já desenvolveram uma base sólida de força, o treino com
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resistências altas não resulta necessariamente em melhorias de potência e
rendimento atlético (Swinnen, 2016). Estes atletas necessitam de um treino
mais especifico para potenciar continuamente a produção de potência
(Swinnen, 2016).
Treino de força de alta intensidade é apenas metade da equação
(Potência = Força × velocidade). Zatsiorsky refere que é necessário 0,4
segundos para produzir a máxima força muscular (Swinnen, 2016), no entanto
no futebol o tempo das acções é limitado (tabela 5). Treino de força alta/baixavelocidade apenas aumentará uma extremidade da curva força-velocidade e
não é suficiente para aumentar a capacidade de explosão e velocidade de
movimento.
Tabela 5 - Tempos de contacto no solo durante movimentos atléticos (Swinnen, 2016)

Movimento
Sprint
Aceleração (0-5 m)
Aceleração (5-10 m)
Mudança de direcção 20–60°
Mudança de direcção 75–90°
Salto vertical após corrida
Salto vertical
Salto em profundidade (25cm)
Salto em profundidade (75cm)
Remate (pé de apoio)

Tempo de contacto no solo (em segundos)
0.08-0.10
0.15
0.125
0.25
0.3-0.4
0.17-0.18
0.39
0.17
0.22
0.285

O princípio SAID (Specific Adaptations to Imposed Demands/ adaptações
especificas ás exigências impostas) também se aplica à velocidade. Treino
com uma carga específica para uma certa velocidade resulta em maior
activação muscular especifica em velocidade.
O treino de potência resulta em activação de alta frequência das unidades
motoras e recrutamento e sincronização selectiva das unidades motoras de
limiar alto
O aumento da activação neural muscular, a melhoria da interacção entre
sinergistas e a diminuição da co-contração dos antagonistas contribuem para
uma potenciação do rendimento atlético.
Para maximizar os níveis de potência, é necessário incorporar
resistências diferentes que combinem treino de força e balístico, para que os
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atletas sejam expostos a uma maior variedade de estímulos (Swinnen, B.,
2016).

Pliometria

Exercícios pliométricos são definidos como os exercícios que envolvem o
ciclo alongamento-encurtamento ou stretch-shortening cycle (CAE ou SSC) tabela 6- em que imediatamente a seguir a um rápido alongamento do músculo
ocorre uma contracção. O pré-alongamento permite uma contracção mais
potente como resultado do efeito combinado da energia elástica e da activação
reflexa do músculo.
Atualmente a ciência demonstra que este método melhora as seguintes
qualidades físicas (Swinnen, 2016):
-Força
-Velocidade
-Potência
-Velocidade na mudança de direcção
-Equilibrio
-Salto
-Remate
-Densidade óssea

Para eficazmente implementar a pliometria no programa de treino para
além de compreender os seus princípios, mecanismos e fisiologia é importante
(Haff & Triplett, 2015):
-Avaliar o atleta (historial de treino e desporto)
-Estabelecer a posição e objectivos específicos
-Delinear as variáveis: intensidade, frequência e recuperação, volume e
duração do programa.
-Ensinar a técnica de salto, aterragem e de arremesso apropriada.
-Progressão adequada no programa de treino
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Tabela 6 - Ciclo Alongamento-Encurtamento (Haff & Triplett, 2015)

Flexibilidade

Flexibilidade pode ser vista como a capacidade de alcançar uma
amplitude articular necessária ou máxima através de contracção muscular ou
da acção de forças externas (Zahradník, 2012). Cada modalidade desportiva
requer um certo grau de flexibilidade necessário para obter rendimento óptimo
das habilidades motoras (figura 19). Ginastas necessitam de graus de
flexibilidade nas articulações da anca muito maiores do que jogadores de
futebol.
Boa flexibilidade é reconhecida como um meio para provocar efeitos
benéficos a nível muscular e articular. Auxilia na mitigação de lesões, redução
da rigidez muscular e melhora a eficiência em todas as actividades físicas. Um
aumento da flexibilidade pode também levar a uma melhoria da qualidade de
vida e independência funcional. Boa flexibilidade contribui para a elasticidade
muscular, maior variedade de movimento articular. Uma simples tarefa como
dobrar-se e atar os atacadores é mais facilmente cumprida com melhor
flexibilidade.
Os seguintes pontos representam vários benefícios crónicos usufruídos
através de um programa de flexibilidade regular:
-Maior flexibilidade, resistência muscular e força muscular.
-Redução da rigidez e dor muscular.
-Melhoria da mobilidade muscular e articular.
-Aumento da eficiência e fluidez do movimento.
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Figura 19 - Flexibilidade (Dost et al., 2016)

Agilidade

A capacidade para mudar a direcção inicial para um espaço prédeterminado no terreno é conhecida por velocidade de mudança de direcção
(Joyce, 2014). No entanto, é a capacidade percetual-cognitiva para reagir a um
estímulo como um defesa ou o ressalto de uma bola e prontidão física para
mudar de direcção que estabelece uma verdadeira definição de agilidade. Na
grande parte dos desportos, os atletas não têm o tempo ou espaço para
alcançar velocidade máxima em competição. A necessidade constante de
reagir a outro jogador ou situação, frequentemente requer que o atleta
desacelere e reacelere para outra direcção o mais rápido possível enquanto
mantem ou recupera o ritmo. Este reajustamento pode ocorrer durante tarefas
defensivas ou ofensivas.
Como é mostrado na figura 20, agilidade é uma componente da
preparação física que requer o treino de uma multitude de áreas. Treinadores e
atletas necessitam de uma abordagem multifacetada para assegurar o
desenvolvimento adequado em cada área.
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Figura 20 - Componentes da agilidade (Joyce & Lewindon, 2014)

Velocidade

É possível separar a componente de velocidade máxima da aceleração
inicial que é dependente de força muscular e potência. Velocidade pura é
independente da capacidade de suster um sprint ou sprints repetidos, que
normalmente é referida como velocidade-resistência.
Velocidade em corrida é uma função que depende da frequência e
comprimento

da

passada

(figura

21).

Normalmente

a

combinação

autodeterminada destes dois parâmetros é a ideal e qualquer tentativa de os
alterar pode levar a um aumento espontâneo do custo energético (Reill, 2006).
Músculos mais fortes e articulações mais flexíveis são necessária para um
aumento da amplitude da passada, enquanto que um aumento da frequência
da mesma envolve a alteração dos mecanismos de controlo neuromuscular.
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Figura 21 - Fatores limitadores do sprint (Reilly, 2006)

Velocidade é uma importante qualidade para vários desportos. A definição
científica de velocidade é distância a dividir por tempo, e pode se referir ao
movimento de um segmento corporal ou corpo inteiro como na corrida. Nesta
seção referir-me-ei apenas à velocidade de corrida.
De acordo com Cardinale et al. (2011), existem três formas de velocidade
de corrida:
1. Velocidade de aceleração- refere-se ao grau de mudança de
velocidade e é expresso em m/s/s.
2. Velocidade máxima- Esta é velocidade máxima alcançada num sprint e
tipicamente ocorre aproximadamente nos primeiros 30-60 metros de um sprint
máximo. Já que a velocidade é distância percorrida dividida pelo tempo gasto,
pode neste caso ser medida por m/s ou km/h.
3. Velocidade-resistência- É a capacidade para manter velocidades
relativamente altas- 90% ou mais altas e torna-se importante não só em
eventos de corrida de 200 ou 400 metros mas também em modalidades onde a
capacidade de sprints repetidos com intervalos de recuperação curtos é
necessária. A evidência sugere que a inter-correlação entre estas qualidades
não é alta, indicando que um atleta que seja forte numa não tem de ser
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necessariamente forte noutra. Isto pode ser explicado pelas diferenças
biomecânicas e metabólicas (figura 22) destas qualidades. A aplicação prática
que podemos retirar deste enquadramento é de que é crucial a compreensão e
análise da modalidade em questão para conseguir identificar a qualidade de
velocidade mais importante a avaliar e treinar.

Figura 22 - Componentes da velocidade (Gamble, 2011)

Desempenho anaeróbio

Durante um jogo de futebol os jogadores percorrem distâncias a várias
velocidades e realizam grande variedade de acções. A maior parte destas
actividades são de baixa intensidade (ex: caminhar; jogging; “ficar de pé”),
enquanto que as acções de alta intensidade (ex: corrida a alta velocidade e
sprint) são menos frequentes- 8% a 10% da distância total percorrida (Reilly,
2006). No entanto, apesar desta percentagem, estas acções não podem ser
subestimadas pois podem mudar o resultado de um jogo. Desta forma, os
atletas precisam de treinar para estes momentos, tais como acelerar para
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ganhar uma bola antes de um adversário, saltar mais que um adversário para
marcar um golo ou realizar um corte e envolverem-se em breves desafios
altamente físicos com oponentes para manter ou recuperar a posse da bola.
O sistema energético responsável por este tipo de acções é o anaeróbio.
Em média um jogador de campo é exposto a esforços de alta intensidade a
cada 30 segundos e sprints máximos a cada 90 segundos. É essencial que
este tipo de vias energéticas seja treinado.
Para além disso, existem ainda diferenças nos requerimentos fisiológicos
para estas atividades entre posições (figura 23) que são importantes de
mencionar, para que o treino consiga ter um impacto ainda mais eficaz e
direccionado nos atletas.

Figura 23 - Diferentes intensidades de esforço por posições (Bradley & Krustrup, 2009)

O sistema energético anaeróbio pode ainda ser dividido nas seguintes
estruturas e substruturas (Skinner & Morgan, 1985):


Anaeróbio alático (baixas concentrações de lactato sanguíneo)
- Potência alática: esforços a durar entre 4 a 7 segundos; os factores
decisivos são as reservas de ATP enzimas (ATPase).
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- Capacidade alática: esforços a durar entre 7 a 15/20 segundos; os
factores limitativos são as reservas de fosfocreatina e enzimas
(Creatinfosfokinase).


Anaeróbio lático (maiores concentrações de lactato sanguíneo)
- Potência lática: duração do esforço entre 20 a 45/60 segundos em que
os factores decisivos são o sistema enzimático glicolítico e a
Fosfofrutoquinase.
- Capacidade lática: duração do esforço entre 45/60 segundos a 2/3
minutos em que os factores decisivos são a capacidade de neutralização
do ácido lático.

Desempenho aeróbio

Esta é uma componente importante da preparação física para os jogos ou
esforço prolongado, já que os atletas têm mais probabilidade de cometer erros
e adotar técnicas que levem a lesão visto que acumulam fadiga e a cocoordenação decresce. Capacidade aeróbia é uma função vital no sistema de
transporte de oxigénio e na sua utilização pelos tecidos oxigénio tem de ser
utilizada durante um período prolongado como no futebol profissional de em
actividade. É particularmente relevante quando uma alta percentagem do
consumo máximo de elite. Do ponto de vista fisiológico podemos dividir este
sistema energético em capacidade e potência. A capacidade aeróbia refere-se
à aptidão de manter uma elevada produção de energia durante um tempo
prolongado, recorrendo essencialmente a via oxidativa. A potência aeróbia
pode ser vista com os momentos de esforço máximo onde é solicitado um
consumo máximo de oxigénio (Soares & Rebelo, 2013).
Os protocolos de treino da componente aeróbia podem ser enquadrados
em duas categorias, nomeadamente contínuos ou intermitentes (Reilly, 2006).
- No que diz respeito ao planeamento dos programas de treino, os
mesmos devem expor os atletas as exigências metabólicas utilizadas em
competição.
- A actividade deve ser igualada à do jogo, já que as adaptações são
específicas ao modo do exercício.
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- O treino aeróbio deve ter em conta a duração e frequência dos esforços
que ocorrem durante a competição.
-Para além do treino analítico, as adaptações podem também ser
alcançadas através de tarefas com bola.
-Este tipo de estímulo pode provocar mudanças nos factores centrais e
periféricos relacionados com o transporte de oxigénio e utilização pelos
músculos solicitados.
-As alterações fisiológicas provocadas pelo treino de endurance
dependem da intensidade, duração, modo e frequência do treino.
-As adaptações a intensidades submáximas podem ser mais importantes
do que máximas no que toca a determinar a resistência aeróbia.
-A intensidade do exercício durante o treino pode ser regulada ao
monitorizar a frequência cardíaca (tabela 7).
Tabela 7 - Frequência cardíaca e consumo de oxigénio consoante intensidades para o treino aeróbio
(Reilly, 2006)
Frequência
cardíaca
(FC)
%FC

Treino de
recuperação
Treino de
baixa
intensidade
Alta
intensidade

Consumo
de oxigénio
Batidas/min

Média
65

Amplitude
40-80

Média
130

Amplitude
80-160

%de
VO2max
Média
55

80

65-90

160

130-180

70

55-85

90

80-100

180

160-200

85

70-100

Amplitude
20-70

Em relação á contribuição do sistema aeróbio num jogo de futebol, de acordo
com Soares & Rebelo (2013) os valores médios da FC durante o jogo estão
entre os 160-170 batimentos por minutos, atingindo frequentemente a FC
máxima, intercalados com fase de recuperação quase completa. Foi também
detetado um decréscimo médio de cerca de 10 batimentos por minuto nas
segundas partes do jogo.

O sistema energético anaeróbio pode ainda ser dividido nas seguintes
estruturas e substruturas (Skinner & Morgan, 1985):
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Potência aeróbia (VO2 Máx.): com esforços a durar entre 2/3 minutos a
10/13 minutos em que os factores decisivos são a capacidade máxima
de consumo de oxigénio.



Capacidade anaeróbia: com esforços a durar mais de 10/13 minutos em
que os factores decisivos são a capacida relativa de consumo de
oxigénio, as reservas de glicogénio, a termólise, as enzimas oxidativas e
a lipólise.

Aeróbio vs. Anaeróbio

A separação entre os dois tipos de desempenho estará na duração dos
esforços de máxima intensidade (tabela 8). Quanto menor for o tempo de
esforço máximo, maior será o contributo do sistema energético anaeróbio
devido á maior intensidade. Quanto maior for a duração do esforço máximo
maior será a contribuição do sistema energético aeróbio.
Tabela 8- Contribuição relativa do processo anaeróbio e aeróbio no consumo energético durante esforços
de máxima intensidade (Reilly, 2006)

Em suma, podemos concluir que na perspetiva fisiológica o futebol apresenta
um perfil bioenergético misto com uma participação importante do metabolismo
aeróbio. De notar também que a segunda parte dos jogos é caracterizada por
uma diminuição gradual dos stocks energéticos, provocando desvios
metabólicos que devem merecer uma atenção especial no plano geral da
preparação e periodização do treino (Soares & Rebelo (2013).
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Carga de treino

De acordo com Joyce & Lewindon (2014) a carga física/ fisiológica é
essencial para o processo de treino. Sem o estímulo necessário, a forma física
dos jogadores deteriora (ou não se desenvolve de forma óptima). Jogadores
que atravessaram um período de férias ou de lesão podem já ter sentido isso.
No entanto uma sobrecarga que seja excessiva e inapropriada muito
provavelmente pode resultar numa lesão (curto prazo) e/ou um estado de
sobretreino (longo prazo) (figura 24).

Figura 24 - Diferentes adaptações ao treino (Joyce & Lewindon, 2014)

Como resultado, a monitorização de cargas aparenta ser essencial para
(Styles et al., 2016):


Melhorar a interpretação dos testes físicos usados para verificar e
eficácia do programa de treino



Delinear estratégias de treino



Identificar atletas com respostas fracas ao treino



Controlar o cumprimento do treino



Modificar o processo de treino antes da sua avaliação
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Os programas de treino podem ser quantificados em várias formas.
Através de frequência, intensidade, duração e modo (tipo de exercício). A carga
de treino pode ser mensurada como medida de carga externa ou interna.
A carga externa refere-se a índices como peso, distância total percorrida
e número de sprints, impactos e saltos efectuados numa sessão de treino.
Tecnologia como GPS, acelerómetro e medidores de potência são usados para
facilitar a análise deste método.
A carga interna está relacionada com o desgaste fisiológico e psicológico
imposto sobre o atleta. Medidas como a frequência cardíaca, Percepção
Subjetiva de Esforço (figura 25) (PSE ou RPE- Rating of Perceived Exertion),
questionários de prontidão e bem-estar (tabela 9), marcadores sanguíneos
como o lactato e medidas fisiológicas como o VO2max são algumas das
ferramentas mais usadas para recorrer a este método (McGuigan, 2017).

Figura 25 - Escala RPE (McGuigan, 2017)
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Tabela 9 - Estado de prontidão (McGuigan, 2017)

Jogos em terreno reduzido

Este método de treino também denominado por Small-Sided Games
(SSGs) é atualmente muito popular entre o futebol de formação e sénior, no
entanto a utilidade do mesmo foi destacada pelo treinador Carlos Queiroz, que
no seu percurso académico propôs futura investigação focada na quantificação
física, técnica e tática quando as diferentes condicionantes variam (Sarmento
et al., 2018) - figura 26.

Figura 26- Condicionantes dos jogos em terreno reduzido (Sarmento et al., 2018)
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Consoante os SSGs a intensidade do exercício pode ser manipulada por
factores alternantes como o número de jogadores, equilíbrio numérico entre
equipas, regras de jogo, a utilização de GR, área de terreno usado e
encorajamento por parte dos treinadores. É sugerido que ganhos no
rendimento e capacidades físicas através dos SSGs podem ser equivalentes
aos métodos tradicionais intervalados (Hill-Haas et al., 2011).

No que diz respeito à influência das diferentes condicionantes, de acordo com
Owen et al. (2004):


Adicionar jogadores a um SSG geralmente causou um decréscimo na
FC média e máxima.



Aumentar a área do terreno de jogo utilizada em 10 metros geralmente
provocou um aumento da FC média e máxima.



Comparativamente ao 11vs.11, o 3vs.3 facilitou FC média semelhante
entre os dois (figura 27) e entre o 1vs.1 e 2vs.2 existiram também
semelhanças no que toca à FC máxima (figura 28)



Em comparação ao 11vs.11. os jogos 1vs.1 e 2vs.2 facilitaram maior FC
média, enquanto que o 4vs.4 e o 5vs.5 apontaram para menor FC média



Em relação a acções técnicas os jogadores, quando eram expostos a
jogos em terreno reduzido o gesto que mais executaram foi o passe



Em jogos de 1vs 1 os jogadores realizaram mais mudanças de sentido
do que nos outros formatos



Em

jogos

de

1vs.1

e

2vs.2

comparativamente a outros formatos
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os

jogadores

driblaram

mais

Figura 27- FC média durante SSGs

Figura 28- Média da FC máxima durante SSGs

Foi ainda realizado um estudo (Rebelo et al., 2016), que comparou as
exigências físicas em dois formatos de SSGs: 4vs.4+GR e 8vs.8+GR. Foi
observado que a formato de 4vs.4+GR aparenta ser mais exigente no que toca
a repetições e acumulação de fadiga em esforços de potência muscular
baseado no sistema energético; consumo energético; sensação subjectiva de
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esforço e acções técnica. Por outro lado o segundo formato expôs os jogadores
a maior tempo em corrida de alta intensidade.

Testes e avaliação física

De acordo com Miller (2018) os testes e avaliações são realizados por
várias razões dependendo do contexto, como por exemplo:


Identificar forças e debilidades fisiológicas



Classificar atletas para propósitos de selecção



Prever futuro rendimento



Avaliar a eficiência de um programa de treino ou de uma tarefa



Monitorizar rendimento ao longo do tempo



Prescrever e manipular as cargas de treino (ex: intensidade, carga,
volume)
Quando os profissionais de rendimento desportivo avaliam testes em

relação ao seu nível de validade e fiabilidade, os mesmos devem usar a sua
base de conhecimento e experiência prática na modalidade. Pontos
importantes a considerar na selecção dos testes devem ser: a especificidade
do desporto (ex: sistemas energéticos, padrões de movimento), experiência do
atleta, nível de treino, idade e factores contextuais.
O conhecimento da ciência do exercício pode ajudar a determinar a
ordem dos testes e duração dos períodos de descanso entre testes para
assegurar a fiabilidade. Desta forma esforços que exijam movimentos de
elevada destreza não devem ser realizados antes de testes que produzam
fadiga e confundam os resultados dos testes subsequentes. O princípio
fundamental com a sequência é a de que nenhum teste afete o resultado da
avaliação seguinte.
Apesar de poderem existir algumas variações, uma sequência lógica para
administrar testes poderá ser (Haff & Triplett, 2015):

1- Testes não-fatigantes (ex: altura, peso, flexibilidade, pregas e
perímetros corporais, salto vertical)

58

2- Testes de agilidade (ex:T-test, agility pro test)
3- Testes máximos de potência e força (ex: 1RM power clean, 1RM squat)
4- Testes de velocidade (ex: sprint de 40 m)
5- Testes de resistência muscular local (ex: flexões)
6- Testes de capacidade anaeróbia fatigantes
7- Testes de capacidade aeróbia (ex: corrida de 2,4 km ou teste Yo-Yo)

Ferramentas de controlo e monitorização

Como forma prática e de fácil compreensão e explicação dos dados
obtidos, a principal ferramenta que utilizamos para o controlo e monitorização
do treino e mitigação da taxa de lesão foi a aplicação MyJump (figura 29).
Foi estabelecido que de 15 em 15 dias seriam feitas avaliações do
estado de todos os jogadores. Concretamente o que pretendíamos verificar
com este método eram os níveis de potência e força dos membros inferiores.

Figura 29 - Printscreen de uma medição de
um CMJ respetivo a um jogador do plantel

Esta aplicação está validada do ponto de vista científico como uma
ferramenta apropriada para controlar os índices acima referidos (Balsalobre et
al., 2015; Read et al., 2016)
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3.3. Implementação das actividades

Com o objetivo de delinear uma periodização de treino que potenciasse
as adaptações agudas e crónicas foi feito no inicio da época um calendário
(figura 30) que serviu como um guia para toda a prescrição das tarefas ao
longo do ano. Para isso foram definidos períodos de condicionamento físico
geral/

recuperação/diagnóstico;

geral/ajustes/adaptação;

específico

e

manutenção.

Figura 30 - Calendário competitivo 2017/2018

De acordo com a planificação e periodização de adaptações geral, foram
definidos dois períodos- pré competitivo e competitivo. A cada um deles foi
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associado um conjunto de estímulos formulado a pensar na carga e
importância competitiva dessa fase.

No período competitivo a periodização de cada conteúdo de treino foi a
seguinte (tabela10):

Tabela 10-Período pré competitivo

Neste período aproveitamos para enfatizar estímulos que provocassem
adaptações gerais necessárias a uma readaptação do ritmo competitivo, como
também realizamos as avaliações físicas iniciais de época.

O primeiro microciclo (tabela 11) deste período teve como finalidade
introduzir um estímulo de preparação física geral aos atletas após um período
de menor carga e fadiga física.
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Tabela 11 - Microciclo 1 do período pré-competitvo

Durante a terceira semana foi dada enfase à introdução de estímulos
mais específicos, como a velocidade e a potência (tabela 12).
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Tabela 12 - Terceiro microciclo do período pré-competitivo

Iniciado o período competitivo (tabela 13), automaticamente a selecção de
carga e estímulos teve de ser colocada de forma estratégica, para que quando
se encontrassem em eventos competitivos o grau de fadiga fosse baixo ou
nulo. Treinos que visassem a força explosiva e potência aeróbia eram agora
prescritos de forma constante para que existisse uma continuidade alternada
entre força explosiva- potência anaeróbia ou capacidade anaeróbia láticavelocidade.
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Tabela 13 - Período Competitivo

Na semana número 9 (tabela 14), os estímulos prescritos progrediram
desde força geral, capacidade anaeróbia lática até potência aeróbia para que
quanto mais próximos estivessem do jogo menor acumulação de fadiga
metabólica e neural existisse.
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Tabela 14 - Nono microciclo do período competitivo

O microciclo 11 (tabela 15) em período competitivo enquadra uma
semana com um tipo de carga específico onde foi priorizada a adaptação de
velocidade de reacção, em que ao longo da semana foi se diminuindo volume e
aumentando

a

intensidade

para

que

os

atletas

maioritariamente a esforços máximos de curta duração.
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fossem

expostos

Tabela 15 - Décimo primeiro microciclo do período competitivo

No décimo terceiro microciclo- manutenção, (tabela 16) respectivo ao
período competitivo foi dada ênfase á potência aeróbia e manutenção de força
explosiva com vista ao encontro com o Atletico Madrileño.
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Tabela1612-Décimo
Décimoterceiro
terceiromicrociclo
microciclodo
doperíodo
períodocompetitivo
competitivo
Tabela

O décimo quinto microciclo (tabela 17) foi uma semana com
preocupações em termos de recuperação de índices físicos com vista ao
encontro com o C.D. Canillas. Apesar de existirem estímulos de potência
aeróbia, velocidade e potência anaeróbia lática, as cargas foram menores com
vista a que existisse uma compensação para que os atletas estivessem
potenciados no jogo de domingo.
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Tabela 17-Décimo quinto microciclo do período competitivo

Tarefas de treino

Auxiliado por uma base de compreensão dos aspectos científicos que
fundamentam os métodos de treino, todas as tarefas de treino e recuperação
que prescrevi foram sempre associadas a esta base.

Trabalho de campo

Neste sentido aquando a minha chegada do clube e de acordo com as
minhas funções de preparador físico todo o treino que visou as capacidades
físicas foi maioritariamente realizado em sessões de campo com acesso a
pouco material.
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Tendo sido a minha especialização mais recente em treino de força
(realizado através de cargas externas e de uma forma bem mais analítica), foi
para mim muito interessante esta experiência, pois tive de reajustar os meus
métodos e direccionar-me para um caminho onde pudesse provocar os
estímulos pretendidos pela equipa técnica dentro de campo. Dessa forma
procurei as melhores formas de alcançar as adaptações por exercícios de
campo. Ficam aqui expostos alguns dos exercícios que inseri ao longo das
minhas funções como preparador físico:

Ativação (1-Meinhos + mobilidade articular + 2-passes longos)
Duração:12’
2X 4’:2’ (“meinhos” + mobilidade articular) + 2’ passes longos

1

2
Figura 31- Tarefa de ativação
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Posse de bola (transições rápidas) – Estimulo de potência aeróbia
Duração:10’-1X8’:2’
-Desenvolvimento: 2 equipas em 30X30 metros, outra de apoio por fora + 2
jokers por dentro em espaço interior mantém a posse de bola enquanto a
equipa defensora trata de recuperá-la. Após a recuperação, deve ser feito um
passe ao jogador mais próximo para que este jogue com a equipa de fora e
neste momento os jogadores de fora passam para o espaço interior e os
recuperadores a equipa de apoio, ficando apenas o jogador que recuperou e o
jogador que realizou o passe para a equipa de fora.

Figura 32- Tarefa de posse de bola

Estímulo de força explosiva e potência aeróbia
Duração:24´- 6 x 3’:1’
- Jogos em área dupla: duas equipas e uma equipa de jokers enfrentam-se
num espaço de 32 x 40 metros. A equipa que marque dois golos o esteja a
ganhar no minuto 3 mantem-se no espaço e a que perca passa a joker.
Condições: os jokers laterais apenas podem dar dois toques na bola e os da
linha de fundo apenas um.

Figura 33- Tarefa de estímulo de força explosiva e potência aeróbia
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Estímulo de força explosiva e potência aeróbia
Duração: 42´- 6 x 5’:2’
-1. Jogo em meio campo- 2 equipas enfrentam-se num espaço de 55 x 40 m.
-2. Equipa que não compete realiza 4 minutos de mudanças de ritmo em 55
metros.

Figura 34- Tarefa de estímulo de potência aeróbia

Ativação geral+ avaliação+core
Duração:45’
1x 3’ (mobilidade articular)
1x 15’ core + força de membros superiores)
1x 15’ avaliação (CMJ+SJ+ Assimetrias)
1x 12’ técnica de corrida

Figura 35- Tarefa de avaliação
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Estímulo de potência aeróbia
Duração:48’- 8 x4’:2’
2 etapas
-1. Posicionamento + finalização: 2 equipas de 7 jogadores + 2 jokers laterais e 1 interior
num espaço de 40 x 30 metros dividido em 2 metades. 2 mini balizas + 1 baliza normal a 15
metros de cada linha de fundo do espaço marcado. Podemos limitar a um os toques na bola
no espaço interior.
Para marcar golo é necessário dar 12 passes contínuos ou levar a bola a 2 apoios laterais
ou após roubo em campo contrario. Apenas podem entrar no perímetro contrario 4 jogadores
para tentar recuperar a posse de bola.
-2. Mudanças de ritmo de corrida- sprint+ corrida continua + marcha

1

2

Figura 36- Tarefa de estímulo de potência aeróbia

Estímulo de capacidade anaeróbia lática
Duração:18’- 6 x1’15”:1’45”
4 postos de jogos 2vs2 (quem ganha vai na direcção do posto 1 e quem perde vai na
direcção do posto.
-1. jogo 2vs2- remate e fora de jogo atrás da linha e apenas é possível defender atrás da
linha depois da bola transpor esse limite.
-2. jogo 2vs2- 4 balizas com limite de 2 toques e fora de jogo após a linha e apenas é
possível defender atrás da linha depois da bola transpor esse limite.
-3. jogo 2vs2- baliza central (quadrado) em qual é considerado golo se o jogador receber a
bola dentro dessa área.
-4. jogo 2vs2- baliza lateral (zona delineada) em qual é considerado golo se o jogador
receber a bola dentro dessa área.
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Figura 37- Tarefa de capacidade anaeróbia lática

Circuito de força – coordenação
Duração:15’- 3x3´:2’
1- 2 Squat Jumps + salto horizontal + 2 saltos laterais + zig-zag + sprint + disputa aérea.
2- Atacante (2x skipping + salto lateral + sprint + 1 contra 1 + remate) e 1 defensor (passe a
atacante mais distante + sprint + 1 contra 1)
3- Atacante:4 countermovement jumps+ 2 arrancadas e desacelerações + sprint + superar 1
contra; defensor: passe + defesa 1 contra 1
Figura 38- Circuito de força e coordenação

Circuito de força explosiva
Duração: 18’- 3x4’:2’
Desenvolvimento:circuito de força explosiva + 3 vs. 2 com finalização)
- posto 1: 4 split squat + 2 arrancadas e travagens com resistência lateral + sprint + disputa de
bola.
- posto 2: 2 squat unilateral+ 2 saltos horizontais + sprint.
- posto 3: 4 countermovement jumps + técnica de corridas em escada + sprint + 1vs1
Figura 39- circuito de força explosiva

Trabalho de ginásio

No que diz respeito ao trabalho realizado em ginásio outdoor, esta parcela
de treino era solicitada maioritariamente em momentos de recuperação de
lesão, como aconteceu em alguns momentos na temporada.
O material disponível nesta zona era o seguinte: halteres de 8 a 25 quilos;
duas caixas de pliometria; duas polias cónicas isoinerciais, várias máquinas de
musculação, dois TRX, acessórios (swiss ball, bandas elásticas, etc…) e um
relvado sintético.
Através destas condições conseguia trabalhar de forma analítica carga
excêntrica acentuada, hipertrofia muscular, força máxima, mobilidade articular,
consciência postural, mitigação de lesões habituais, etc..
Exemplos desses casos foram o Jogador 1, que em certa altura da época
atravessou alguns problemas nos tornozelos e o que tentamos enfatizar neste
período foi o aumento de amplitude de dorsiflexão e trabalho de estabilidade
corporal geral; Jogador 22 que também na zona da planta do pé (com alguma
carga genética associada) tentei que para além do trabalho realizado nestes
momentos, criasse rotinas de libertação miofascial e aumento de mobilidade;
Jogador 13 que sofreu um estiramento nos músculos posteriores da coxa
esquerda, onde o treino incidiu numa primeira fase em aumento da mobilidade
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e de força isométrica evoluindo para força concêntrica enfatizando a última
parcela da recuperação em força excêntrica e movimentos dinâmicos.

3.4. Processo de competição e treino e os indicadores de preparação e
avaliação/controlo

Resultados avaliativos

Como ferramentas de avaliação física e monitorização do estado de
prontidão da equipa usamos a aplicação MyJump. Através deste programa
conseguimos avaliar vários aspetos da força dos membros inferiores.
Estabelecemos o período de 4 semanas como a frequência para a avaliação
contínua dos atletas.
Durante uma sessão de avaliação, no que toca aos testes de força
inferior, realizamos três testes: o CMJ, o SJ e o teste de assimetrias através de
DJ unilateral.
Após a medição do comprimento de uma perna (desde o trocânter até á ponta
do pé) e do trocânter até ao solo em posição de agachamento, através da
gravação de um salto máximo, seleccionamos o timing de descolagem e o de
aterragem e a partir dai a aplicação irá facultar para além da altura do salto, os
seguintes valores: de tempo de salto (ms); a força máxima realizada (em N);
potência máxima realizada (em W) e a velocidade do salto (em m/s).

Squat jump (figura 40) - através de um salto sem contramovimento (em
que a componente elástica é minimizada), com as mãos em constante contacto
com a bacia do atleta, o mesmo realiza um salto vertical máximo para
avaliarmos a capacidade que o atleta tem em produzir força sem
aproveitamento das componentes elásticas musculares.
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Figura 40- Índices de força inferior através da altura do Squat Jump

Countermovement jump (figura 41) - através de um salto com
contramovimento com as mãos em constante contacto com a bacia do atleta, o
mesmo realiza um salto máximo para avaliarmos capacidade que o atleta tem
em produzir força com aproveitamento das componentes elásticas musculares.

Figura 41-Índices de força inferior através da altura do Countermovement Jump
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Drop jump unilateral (figura 42) - através de um salto unilateral que é feito
após queda de uma caixa de 30 cm com as mãos em constante contacto com a
bacia do atleta, o mesmo realiza um salto máximo. Neste caso seleccionamos
o timing do primeiro contacto, da descolagem e da aterragem final. Aqui
avaliamos a força de cada membro e tentamos retirar dai dados que nos digam
se existem diferenças significativas entre cada um dos saltos. Aqui os valores
obtidos serão o tempo de contacto e de voo com o salto com a perna esquerda
e direita e assimetria existente expressa em %.

Figura 42- Teste de assimetrias através de drop jump unilateral

Resultados competitivos

No que diz respeito aos resultados competitivos, o balanço que se pode
realizar das duas provas em que estivemos é muito positivo. Um 3º lugar no
Campeonato Nacional Juvenil (figura 43) e a vitória na Taça RFFM.
Em relação ao campeonato, o resultado alcançado foi muito positivo visto
o nível competitivo das outras equipas, em que o resultado mais notável foi a
vitória por 0-2 na casa do Real Madrid.
Os dados de controlo respectivos ao campeonato encontram-se em anexo (2, 3
e 4), a análise de alguns jogos no anexo 5 e finalmente a análise de todos os
adversários que enfrentamos no anexo 7.
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Figura 43 - Classificação- Campeonato Nacional de Juvenil

A taça da RFFM foi uma competição mais curta que teve 5 encontros
entre um grupo de 6 equipas (Clube Atletico de Madrid; C.D. Leganés; C.F.
Trival Valderas; R.S.D. Alcalá e Getafe C.F.) e uma semi-final com o A.D
Alcórcon (jogada a duas mãos) e a final com o C.F Rayo Majadahonda com um
resultado de 1-0 favorável à nossa equipa.
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3.5. Barreiras e estratégias de remediação
No período inicial da minha atividade no clube, existiram alguns aspetos
característicos da metodologia do clube que me obrigaram a adaptar as minhas
ferramentas de trabalho. Nomeadamente o facto de não termos acesso regular
ao ginásio fizeram com que as tarefas de treino que me diziam respeito fossem
feitas maioritariamente dentro de campo.

3.6. Metodologia
Inserida na estrutura do clube, com o objetivo de planificar e alcançar uma
lógica em que o corpo técnico e metodológico se reveja simultaneamente, foi
criada uma metodologia que estratifica as funções de todas as partes
participantes e conteúdos do trabalho realizado nas actividades do clube em
termos desportivos. Apesar das minhas funções passarem por tarefas que
essencialmente desenvolvam as capacidades físicas, durante este período
procurei estar sempre que possível integrado no desenvolvimento técnico e
tático, visto que o nosso mestrado atribui equivalência à componente geral e
específica do Titulo Profissional de Treinador de Desporto – Futebol – grau II.
Dessa forma após já existir alguma informação sobre a metodologia e forma de
trabalho destas componentes, com a ajuda do treinador principal e adjunto
elaboramos e organizamos esta estrutura num esquema que pode ser
ilustrativo daquilo que o clube se propõe a realizar neste âmbito.
A mesma segue exposta abaixo no seguinte esquema:
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O treinador terá ter certos cuidados na relação com os seus atletas e
preocupara-se como é que em termos didácticos consegue formar jogadores.

O treino de equipa deve estar organizado e de acordo com a metodologia
integral do clube.
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O treino deve visar a especificidade de cada posição e de cada linha.

Após a integração de conceitos de posição e linhas o treino deve ser
direccionado para as individualidades de cada jogador.

A quantificação e respectiva periodização de carga e volume deve ser
feita segundo as necessidades destas estruturas.
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Cada microciclo de treino deve visar as necessidades do respeito
momento e evento competitivo.

3.7. Filosofia

O lema por qual o clube se rege em termos desportivos é:
“O futebol é um jogo e o nosso estilo é treinar jogando, disfrutando e ensinando
simultaneamente.” Nesse sentido a filosofia do Rayo Vallecano assenta em
princípios chave como:

É fulcral que a formação do jogador abranja conteúdos técnicos, táticos,
físicos e mentais- figura 44.

Figura 44 - Conteúdos da formação do jogador
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Os objectivos para a formação são: melhorar a qualidade dos jogadores;
melhorar condições, criar um estilo de jogo próprio e optimizar a organização e
gestão de recursos- figura 45.

Figura 45 - Objetivos da formação

O jogador estará sempre mais próximo do seu estado óptimo se reunir
esta tríade de condições: Talento, capacidade para treinar a 100% e de
recuperação entre sessões-figura 46.

Figura 46 - Estado ótimo do jogador
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No que respeita ao conjunto de valores que o clube tem como identidade,
a estrutura acredita que a todas as acções diárias devem estar associados
alguns símbolos:

A sessão de treino será sempre estruturada com lógica e segundo as
necessidades, objectivo e conteúdo- figura 47.

Figura 47 - Estrutura de uma sessão de treino
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No começo da sessão o aquecimento deve conter um conjunto de
estímulos que consigam simultaneamente ser ricos em termos cognitivos e
técnicos e preparem as condições fisiológicas necessárias para o esforço da
sessão. No anexo 6 surge o aquecimento que normalmente era realizado antes
do jogo.

Se uma lesão tiver como prioridade a mitigação de lesões, os conteúdos
introduzidos na sessão podem ser vários com vista a contribuir para esse
aumento de protecção.
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No que toca à subestrutura principal do treino o objetivo pode ser técnico
ou tático e o conteúdo específico por linhas ou por posições.

No planeamento de uma sessão é importante definir se o conteúdo será
por posições, por linhas ou até mesmo individual.

No final de uma sessão quando o objetivo é o retorno à calma, podem ser
usadas várias tarefas para solicitar este efeito.
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No que diz respeito aos conceitos introduzidos e priorizados em cada
sessão, os mesmos podem ser divididos em componentes: Conceitos
ofensivos e defensivos e respectivas subestruturas.
No que toca aos conceitos ofensivos o teor de cada sessão pode enfatizar
conteúdos que sirvam para melhorar e consolidar o modelo de jogo da equipa
na fase ofensiva.

Para cada objetivo existem conteúdos que devem ser respeitados seja
nível técnico, tático, físico e psicológico.

86

Posse de bola

Se uma tarefa tem como objetivo principal a posse de bola, os conteúdos
priorizados e tarefas de treino serão as seguintes (tabela 18):
Tabela 18 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “posse de bola”
Conteúdos

Objetivos:

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Controlo
(variações e de
acordo com rival e
companheiros e
posição e as
demais
condicionantes)

- Movimentos sem
bola: posicionar-se
de acordo com
linhas de passe
(ocupação do
terreno de jogo)

- Mobilidade
constante
- Orientação
- Posicionamento

- Pensar antes de
receber a bola

- Passe (variações;
de acordo com
características
tácticas:
- Segurança,
ofensivo, superar
linhas, último
passe, para o pé
ou para espaço,
após roubo,etc)

- Ajudas, apoios
- Controlo do
ritmo de jogo

- Cooperação,
compromisso,
personalidade,
responsabilidade,
confiança,
segurança e
coragem

-Adaptar á
velocidade do
jogo: ex: detetar
espaços livres
-Responsabilidade de
acordo com zona
(iniciação-criaçãofinalização)

- Cobertura
técnica, finta,
criatividade técnica
- Perfis (natureza)
Tarefas de

- Posse com orientação posse sem orientação

treino

- Jogos de posições por linhas, sectores ou equipa
- “Meinhos”
- Circulos de pase
- Jogos

As tarefas de treino enfatizarão tempos de contacto com a bola maiores
com aumento do número de passes para que a posse de bola seja mantida o
maior tempo possível. Aqui cada jogador terá de ter bem assimiladas as
funções e espaço da sua posição para que a eficiência entre passes se
mantenha. A mobilidade constante e a cooperação serão aspectos importantes
a manter.
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Amplitude e profundidade

Quando a amplitude e profundidade de jogo são prioridade nas tarefas de
treino os conteúdos e exercícios serão os seguintes (tabela 19):
Tabela 19 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “amplitude e profundidade”
Conteúdos

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Controlo
orientado

- Ocupação de
espaços

- Mobilidade
constante

- Cooperação

Objetivos:

- Condução de
bola

- Posicionamento e
desmarcações

- Orientação

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

- Compromisso

- Finta
- Passe para
espaço livre
- Passe entre
linhas
- Último passe

-Posicionamento
- Ritmo de jogo e
mudanças de
intensidade
- Velocidade na
modulação do jogo
em amplitude

- Mudanças de
ritmo físico

- Inteligência
- Esforço

- Ocupação de
espaços

- Mudanças de
orientação

- Passe longo
Tarefas de

- Posse de bola com orientação posse de bola por zonas

treino

- Jogos de posição
- “Meinhos”
- Aplicações táticas
- Evoluções

As tarefas de treino enfatizarão posse de bola e passes para o espaço
livre em que se privilegie a progressão para o último terço ofensivo. A
ocupação de espaços, mobilidade constante e a cooperação serão aspectos a
ser desenvolvidos nestas tarefas.
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Posse de bola e progressão

Quando a posse de bola e progressão são prioridade nas tarefas de treino
os conteúdos e exercícios serão os seguintes (tabela 20):
Tabela 20 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “posse de bola e progressão”
Conteúdos

Objetivos:

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Controlo de
bola (consoante
rival
companheiros,
posição, etc)

- Movimentos sem
bola: ocupação do
terreno de jogo, jogar
com terceiro homem

- Mobilidade

- Raciocínio antes de
receber a bola

- Mudanças de
intensidade

- Cooperação

- Perceber e detectar
espaços livres

- Velocidade

- Compromisso

- Passe (tipo,
tácticos:
segurança, em
desmarcação,
superação de
linhas, último
passe, para o
pé ou espaço,
após roubo,etc)

- Resistência
-Responsabilidade
consoante zona
(iniciação-criaçãofinalização)

- Constante
orientação e
posicionamento

- Personalidade
- Responsabilidade
esforço, valentia e
sacrifício

- Condução de
bola e finta,
criatividade
técnica, perfis
Tarefas de

- Posse de bola com e sem orientação

treino

- Jogos de posição por linhas, sectores ou equipa
- Jogos em terrenos reduzidos e aplicações tácticas

As tarefas de treino enfatizarão a qualidade de passe para manter posse
de bola numa fase inicial para que depois se consiga transportar a bola para
zonas de mais espaço para criar oportunidades de finalização. Aqui será
importante tem um raciocínio eficaz antes de receber a bola e em termos
físicos a velocidade e a resistência serão aspectos importantes a ser
desenvolvidos.
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Saída de bola

Quando a saída de bola é a prioridade nas tarefas de treino os conteúdos
e exercícios serão os seguintes (tabela 21):
Tabela 21 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “saída de bola”
Conteúdos

Objetivos:

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Controlo de bola
(consoante rival
companheiros,
posição, etc)

- Movimentos
sem bola: criação
de linhas de
passe,
posicionamento
eficaz no terreno
de jogo

- Mobilidade

- Raciocínio antes de
receber a bola

- Passe (tipo,
tácticos:
segurança, em
desmarcação,
superação de
linhas, diagonal
último passe,para
o pé)

- Mudanças de
intensidade

- Cooperação

- Velocidade

- Compromisso

- Resistência
- Ritmo de jogo
- Mudança de
orientação e
zona

- Constante
orientação e
posicionamento

- Personalidade
- Responsabilidade
esforço, valentia e
sacrifício

- Visão de jogo

- Condução de
bola e finta,
criatividade
técnica, perfis

Tarefas de

- Posse de bola com orientação

treino

- Jogos de posição por linhas, sectores ou equipa
- Jogos em terrenos reduzidos e aplicações tácticas

As tarefas de treino tem como prioridade momentos de jogo que iniciarão
jogadas de construção ofensiva, por isso jogos de posição por linhas, setores
ou equipa vão ser solicitados. A constante orientação e posicionamento tático,
bem como a cooperação entre jogadores serão aspectos fundamentais para
levar a cabo o objetivo.
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Finalização

Quando a finalização é a prioridade nas tarefas de treino os conteúdos e
exercícios serão os seguintes (tabela 22):
Tabela 22 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “finalização”
Conteúdos

Objetivos:

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Controlo de
bola (consoante
rival
companheiros,
posição,etc.)

- Movimentos
sem bola:
desmarcações
(ocupação de
pontos de
remate)

- Velocidade de
execução

- Raciocínio antes de
receber a bola

- Posicionamento

- Cooperação

- Movimentos em
zig-zag

- Compromisso

- Passe (em
segurança,em
desmarcação,
superação de
linhas, diagonal
último
passe,para o pé
ou espaço, após
roubo, etc.)

- Velocidade de
execução

- Condução de
bola e finta,
criatividade
técnica, perfis

- Perceber e
detectar espaços
livres
- Sincronização
de momentos:
centro-remate,
passedesmarcação,
etc..

- Capacidade de
impulsão
- Mudança de
intensidade

- Personalidade
- Responsabilidade
esforço, valentia e
sacrifício

- Antecipação

Tarefas de

- Finalizações; jogos de posição com finalização

treino

- Aplicações táticas
- Jogos em terrenos reduzido

As tarefas de treino têm como prioridade fases do jogo onde possa existir
finalização, através de jogos de posição com finalização ou remates de forma
analítica. A agilidade e a capacidade de impulsão são aspectos físicos
importantes para estes momentos. No que toca aos aspectos mentais a
capacidade de compromisso e raciocínio serão conteúdos que devem ser
valorizados nestas tarefas.
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Jogar entre setores

Quando jogar entre setores é a prioridade nas tarefas de treino os
conteúdos e exercícios serão os seguintes (tabela 23):
Tabela 23 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “jogar fora-dentro-fora"
Conteúdos

Objetivos:

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
- Aperfeiçoar

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Controlo de bola

-Movimentos sem
bola: criação de
linhas de passe,
posicionamento
eficaz no terreno de
jogo

- Mobilidade
constante

- Raciocínio antes de
receber a bola

- Orientação

- Cooperação

- Ritmo de jogo

- Mudanças de
intensidade

(consoante rival
companheiros,
posição,etc)
- Passe (em
segurança, em
desmarcação,
superação de

- Velocidade

linhas, diagonal
último passe, para

- Mudança de
orientação e zona

o pé ou espaço,
após roubo, etc)

- Velocidade de
execução

- Condução de
bola e finta,

- Perceber e
detectar espaços
livres

- Posicionamento

- Ocupação de
espaços

- Compromisso
- Personalidade
- Responsabilidade
esforço, valentia e
sacrifício

criatividade
técnica, perfis.
Tarefas de

- Posse de bola com orientação e por sectores

treino

- Posse de bola sem orientação e por sectores
- Jogos de posição por linhas, sectores ou equipa
- Aplicação tática e futebol condicionado

Com este estímulo de treino as tarefas darão prioridade a jogos de posse
de bola em que a mesma seja trocada entre setores. Os exercícios poderão
realizar estes movimentos com ou sem bola. A capacidade de mudanças de
ritmo, ocupação de espaços e a responsabilidade por posição são conteúdos
vitais para cumprir os objectivos deste conceito.
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Criação de superioridade numérica

Quando a criação de superioridade numérica é a prioridade nas tarefas de
treino os conteúdos e exercícios serão os seguintes (tabela 24):
Tabela 24 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “criação de superioridade numérica"
Conteúdos

Objetivos:

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Controlo de bola

-Movimentos sem
bola: costas do
adversário de forma
a ficar visível

- Mobilidade
constante

- Raciocínio antes de
receber a bola

- Orientação

- Cooperação

- Ajudas e apoios

- Posicionamento

- Ritmo de jogo

- Mudanças de
intensidade

- Personalidade

- Velocidade de
execução

- Responsabilidade e
confiança

(consoante rival
companheiros,
posição,etc)
- Passe (em
segurança ,em
desmarcação,
superação de

- Velocidade

linhas, diagonal
último passe, para

- Mudança de
orientação e zona

o pé ou espaço,
após roubo ,etc)

- Velocidade de
execução

- Condução de
bola e finta,

- Perceber e
detectar espaços
livres

- Compromisso

creatividade
técnica, perfis.
Tarefas de

- Posse de bola com orientação e por sectores

treino

- Posse de bola sem orientação e por sectores
- Jogos de posição por linhas, sectores ou equipa
- Aplicação tática e futebol condicionado

Segundo este conceito os conteúdos de treino vão estimular a criatividade
individual e jogadas mais rápidas para que os espaços se criem mais
facilmente para que no centro de jogo surja superioridade numérica. A
velocidade de execução, o posicionamento serão capacidades que vão
aproximar mais a equipa de conseguir esta superioridade para que dai possam
surgir oportunidades.
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Atuação segundo zonas

Se a atuação de acordo com zonas for o objetivo da sessão ou da tarefa
os conteúdos e exercícios de treino serão os seguintes (tabela 25):
Tabela 25 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “atuação segundo zonas"
Conteúdos

Objetivos:

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Início: Controlo

- Inicio:
posicionamento+
previsão de perda
de bola, ritmo de
jogo

-Inicio: orientação,
posicionamento

- Início: segurança,
concentração e
responsabilidade

de bola e passe
com zonas
seguras, condução
se existir espaço
livre, mas sem
fintas.
- Criação: controlo
e passe consoante
o rival e
companheiro. Não
conduzir se não for
necessário e drible
e finta apenas se
necessário.

- Criação:
posicionamento,
controlo orientado,
apoios e ajudas
constantes
- Finalização:
desmarcações,
espaços livres
,mudanças de
intensidade

- Criação:
mobilidade
constante,
resistência
- Finalização:
velocidade de
execução,
mudanças de
intensidade

- Criação: pensar
antes, confiança,
criatividade e
inteligência
- Finalização:
valentia, decisão,
concentração e
antecipação

- Finalização:
controlo, finta,
passe, remate e
finta a velocidade
máxima de
execução

Tarefas de

- Posses de bola com orientação

treino

- Jogos em espaço condicionado
- Aplicações táticas
- Jogos de posição por linhas, sectores ou equipa

Segundo este conceito os conteúdos de treino vão estimular o
comportamento pretendido por zonas de jogo onde cada jogador será
associado a um certo conjunto de acções para que a fase ofensiva seja
realizada de forma eficiente. Durante estas tarefas, a orientação e
compromisso com as acções por posição, bem como a velocidade de execução
serão factores a ter em conta para que cada jogador consiga compreender bem
a acção em cada zona.
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No que diz respeito aos conceitos defensivos o teor de cada sessão pode
enfatizar conteúdos que sirvam para melhorar e consolidar o modelo de jogo da
equipa na fase defensiva.
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Pressão alta

Quando o objetivo na fase defensiva é a pressão os conteúdos de treino e
exercícios serão os seguintes (tabela 26):
Tabela 26 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “pressão alta"
Conteúdos

Objetivos:

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Temporização dos

- Antecipação
tática, ajudas,
pressing,
coberturas,
basculações

- Velocidade de
deslocamento

- Agressividade

- Distância entre
linhas (ajustes)

- Resistência

cortes
- Interceção

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

- Antecipação
- Corte ou
recuperação

- Movimentação
sincronizada

- Compromisso
- Mentalidade
defensiva
- Concentração

- Recuo após passe
longo, vigilância

- Controlo da bola e
passe
Tarefas de

- Posse de bola com orientação

treino

- Jogos de posição
- Pressão imediata
- Futebol condicionado e aplicações táticas

Segundo este conceito os conteúdos de treino vão estar relacionados
com acções de momento defensivo onde o objetivo é colocar a pressão o mais
cedo possível no portador da bola, através de tarefas que visem a pressão
imediata e agressividade defensiva. Nestas tarefas a capacidade de
movimentação sincronizada, resistência e agressividade defensiva vão
contribuir para maior eficácia neste momento.
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Diminuição da distância entre linhas e fechar linhas de passe

Quando o objetivo é diminuir a distância entre linhas e mitigar a
oportunidade de passe as tarefas de treino os conteúdos e exercícios incidirão
no seguinte (tabela 27):
´
Tabela 27 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de “ distância entre linhas e fechar linhas
de passe"
Conteúdos

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Temporização

- Antecipação tática,
ajudas, coberturas,
basculações e
trocas

- Velocidade de
deslocamento

- Agressividade

Objetivos:
- Interceção
- Antecipação
- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

- Ajustes

- Movimentação
sincronizada
- Resistência

- Transições
defensivas

- Compromisso
- Mentalidade
defensiva
- Concentração

- Linha de 3 e 4
defesas
- Cortes e redução
de espaços entre
linhas
- Vigilância

Tarefas de

- Posse de bola com orientação

treino

- Jogos de posição
- Saída da bola e pressão imediata
- Futebol condicionado e aplicações táticas

De acordo com este conceito os conteúdos de treino vão estar
relacionados com vigilância defensiva, redução de espaços entre linhas onde a
concentração e agressividade vão ser pontos mentais importantes. Neste
sentido a capacidade de vigilância, antecipação tática, velocidade de
deslocamento vão ser essenciais durante estas tarefas. As tarefas incidirão
mais sobre jogos de posição onde após a saída de bola exista pressão
imediata.
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Criar superioridade numérica em zona ativa da bola: ajudas defensivas

Para os momentos em que o objetivo é desenvolver as acções de ajudas
defensivas os conteúdos e tarefas de treino serão as seguintes (tabela 28):
Tabela 28 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de "criar superioridade numérica em zona
ativa da bola: ajudas defensivas”
Conteúdos

Objetivos:

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Temporização dos

- Antecipação tática,
ajudas, pressão,
coberturas,
basculações

- Velocidade de
deslocamento

- Agressividade

cortes
- Interceção

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

- Distância entre linhas
- Antecipação
- Corte
- Marcação

- Posicionamento
defensivo para tapar
linhas e criar
superioridade
numérica

Tarefas de

- Posse de bola com orientação

treino

- Jogos de posição

- Movimentação
sincronizada

- Compromisso

- Resistência

- Mentalidade
defensiva

- Força

- Concentração
- Esforço

- Saída da bola e pressão imediata
- Futebol condicionado e aplicações táticas

Segundo este conceito os conteúdos de treino vão estar relacionados
com momentos que exijam força, velocidade, resistência e componentes
psicológicas como a concentração e o compromisso vão ser fulcrais.

Transição ataque-defesa: Pressão após perda

Em momentos em que o pretendido é treinar a capacidade pressão após
perda da posse de bola, os conteúdos e tarefas de treino serão as seguintes
(tabela 29):
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Tabela 29 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de "transição ataque-defesa: Pressão após
perda”
Conteúdos

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Antecipação
tática, ajudas,
pressão ao jogador
mais próximo e
tapar linhas de
passe intermédias

- Velocidade de
deslocamento

- Agressividade

Objetivos:

- Temporização dos
cortes
- Interceção

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

- Antecipação
- Corte ou
recuperação
- Controlo da bola e
passe

- Ajustes a passes
longos
- Coberturas,
basculações

- Compromisso

- Movimentação
sincronizada
- Resistência

- Mentalidade
defensiva

- Potência

- Concentração

- Força

- Esforço

- Distância entre
linhas
- Recuo se o
posicionamento for
errado

Tarefas de

- Posse de bola com orientação

treino

- Jogos de posição
- Saída da bola e pressão imediata
- Futebol condicionado e aplicações táticas

Com esse objetivo os conteúdos de treino vão estar relacionados com
momentos

que

exijam

força,

velocidade,

resistência

e

componentes

psicológicas como a concentração e o compromisso vão ser fulcrais.

Marcação individual na área

Para os momentos em que o objetivo é treinar a marcação individual na
área os conteúdos e tarefas de treino serão as seguintes (tabela 30):
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Tabela 30 - Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de "marcação individual na àrea”
Conteúdos

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

- Antecipação
tática, ajudas,
coberturas,
basculações

- Potência

- Agressividade

Objetivos:

- Temporização dos
cortes

- Força

- Compromisso

- Interceção

- Marcação
individual

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

- 1vs.1

Tarefas de

- Posse de bola com orientação

treino

- Jogos de posição

- Antecipação
- Corte

- Defesa de pontos
de finalização
(primeiro e segundo
poste e ponto de
penálti)

- Mentalidade
defensiva
- Concentração
- Antecipação

- Saída da bola e pressão imediata
- Futebol condicionado e aplicações táticas

Segundo este conceito os conteúdos de treino vão estimular a força e
potência a agressividade, compromisso, concentração. Durante estas tarefas,
serão utilizados exercícios que exponham confrontos individuais, antecipações
e marcação individual.

Como atuar em cada zona: iniciação, criação e finalização

Quando a acção defensiva por zona é o conceito a ser treinado, os
conteúdos e tarefas de treino serão as seguintes (tabela 31):
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Tabela 31-Conteúdos e tarefas de treino segundo o conceito de "como atuar em cada zona: iniciação,
criação e finalização”
Conteúdos

Técnico

Tático

Físico

Psicológico

Objetivos:

- Início (rival):
temporização,
corte, antecipação

- Início (rival):
posicionamento e
pressão, ajudas
defensivas e recuos

- Início (rival):
velocidade,
mudanças de
intensidade

- Início (rival):
agressividade,
concentração e
responsabilidade

- Criação (rival):
marcação,
antecipação,

- Criação (rival):
tapar linhas de
passe, basculações,
coberturas

- Criação (rival):
movimentos rápidos

- Criação (rival):
agressividade,
compromisso e
concentração

- Ensinar
- Descobrir
- Praticar
- Aprender
- Melhorar
-Aperfeiçoar

cortes,
temporização
- Finalização
(rival): marcação,

- Finalização (rival):
marcação individual,
corte, interceção,
antecipação e
ajudas

temporização,
corte, interceção
Tarefas de

- Posse de bola com orientação

treino

- Jogos de posição por linhas, setores ou equipa

- Finalização (rival):
velocidade de
execução, força e
potência

- Finalização (rival):
decisão,
concentração e
agressividade

- Futebol condicionado e aplicações táticas

De acordo com este conceito as tarefas de treino incidirão sobre jogos
que segmentem a acção defensiva em cada momento. Conteúdos como a
velocidade e mudança de ritmo (durante a iniciação), potência (durante a
criação) e a força (durante a finalização) vão ser estimulados. Capacidades
psicológicas como a concentração e o poder de decisão vão ser essenciais
para cumprir tais tarefas.

3.8. Especificidade dos conteúdos/ qualidades de treino por posições

Visto que a especificidade do treino é controlada e prescrita por posições,
é importante expor as características desejadas pela metodologia do clube
para cada posto.
Neste caso ficam aqui apresentadas as características pretendidas para
cada posição nas fases ofensiva e defensiva. Nas seguintes tabelas surge de
forma detalhada estes aspectos nas diferentes etapas de cada fase. Na fase
ofensiva são descritos os objetivos para a etapa de “posse de bola”,
“progressão” e “finalização” a nível técnico, tático, físico e mental. Na fase
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defensiva são descritos os objetivos para a etapa de “posse”, de “"recuperação”
e “evitar finalização” a nível técnico, tático, físico e mental.

Guarda-redes

-Planificação do treinador de guarda-redes baseada no nosso estilo de jogo:
-Sessões globais com a equipa
-Sessões analíticas com o treinador especializado

Defesa Central

De acordo com a metodologia as características que um defesa central
deve possuir para conseguir incorporar o modelo de jogo pretendido são as
seguintes (tabela 32):
Tabela 32 - Conteúdos/ qualidades de treino para o defesa central

FASE
OFENSIVA
Técnica

Posse

Progressão

Finalização

Controlo de bola e passe

Remate em bola
parada

Tática

Posicionamento para
jogar; prever perda
Mobilidade para estar
visível para o
companheiro

Condução; passe
adiantado curto
médio e longo
Passar linha
Velocidade de
condução

Salto e bloqueios

Segurança e confiança
para iniciar jogo;
compromisso
Recuperação

Segurança,
atrevimento,
responsabilidade
Evitar progressão

Agressividade, atenção
e concentração

Físico

Velocidade

Mental

Segurança nos duelos

Entradas;
temporização
Recuos;
temporização;
vigilância;
coberturas; pressão
Velocidade;
potência
Inteligência

Interceções e cortes

Tática

Cortes; interceções;
entradas
Antecipação tática;
ajudas; marcação;
pressão

Físico

Mental

FASE
DEFENSIVA
Técnica
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Tática fixa

Evitar finalização/golo

Entrada; antecipação;
marcação

Impulsão; força
Agressividade;
contundência;
antecipação;
concentração

Um jogador que possua controlo de bola qualidade de passe, velocidade
e agressividade na fase ofensiva e forte nos cortes, na temporização e com
boa capacidade de produzir potência na fase defensiva.

Defesa lateral

De acordo com a metodologia as características que um defesa lateral
deve possuir para conseguir incorporar o modelo de jogo pretendido são as
seguintes (tabela 33):
Tabela 33 - Conteúdos/ qualidades de treino para o defesa lateral

FASE
OFENSIVA
Técnica

Posse

Progressão

Finalização

Controlo de bola; passe

Tática

Posicionamento; prever
perda de bola; amplitude

Cruzamento para a
área
Desmarcações em
rutura, no espaço livre;
dobras

Físico

Mudanças de direcção;
resistência
Sacrifício; valentia nos
duelos; atenção e
concentração
Recuperação

Condução; controlo
orientado
Progredir por linhas;
amplitude e
profundidade;
situações
intermédias se a
bola se encontrar na
outra banda lateral
Velocidade;
resistência
Segurança;
atrevimento;
responsabilidade
Evitar progressão
Entradas;
temporização
Recuos;
temporização;
vigilância;
coberturas; pressão;
1vs.1
Velocidade;
potência; resistência
Inteligência;
responsabilidade;
agressividade;
atenção

Interceção; cortes

Mental

FASE
DEFENSIVA
Técnica

Entradas; 1vs.1

Tática

Antecipação tática;
ajudas; marcação; 1vs.1;
pressão

Físico

Velocidade; resistência

Mental

Previsão de
acontecimentos;
segurança nos duelos

Potência; velocidade.
Concentração

Evitar finalização/golo

Entradas; antecipação;
marcação; 1vs.1

Velocidade; reacção;
resistência
Agressividade;
antecipação;
contundência;
concentração

Um jogador com bom posicionamento, velocidade, resistência e
concentrado na fase ofensiva e forte nas antecipações, inteligente e potente na
fase defensiva.
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Médio centro

De acordo com a metodologia as características que um médio centro
deve possuir para conseguir incorporar o modelo de jogo pretendido são as
seguintes (tabela 34):
Tabela 34 - Conteúdos/ qualidades de treino para o médio centro

FASE
OFENSIVA
Técnica

Posse

Progressão

Finalização

Controlo de bola; passe

Controlo orientado;
passe adiantado

Tática

Posicionamento;
equilíbrio- não perder no
centro do campo,
conservação da posse;
apoios

Passar linhas; ritmo de
jogo; velocidade de
jogo; mudanças de
ritmo e de orientação

Remate e acção em
bolas paradas; passe
em profundidade
Mudanças de
orientação; ocupação
de espaços livres;
colocação e vigilância;
apoios

Físico
Mental

Resistência
Liderança e concentração

FASE
DEFENSIVA
Técnica
Tática

Recuperação

Resistência e potência
Concentração; atenção
e segurança
Evitar progressão

Potência e velocidade
Concentração; atenção
e segurança
Evitar finalização/golo

Entradas; temporização
Recuos; temporização;
vigilância; coberturas;
pressão; 1vs. 1,
interceção
Velocidade; potência;
resistência e força
Inteligência;
responsabilidade;
agressividade e
atenção

Interceção e cortes
Entradas; antecipação;
marcação; 1vs. 1;
interceção

Físico

Entradas; 1vs.1
Antecipação; ajudas;
marcação; pressão;
1vs.1; equilíbrio tático;
colocação
Resistência; força

Mental

Inteligência

Velocidade de reação;
resistência
Agressividade;
contundência;
antecipação e
concentração

Um jogador com capacidade de liderança, velocidade de jogo e rápido na
fase ofensiva e inteligente, forte no 1 vs.1 e velocidade de reacção na fase
defensiva.

Médio Interior

De acordo com a metodologia as características que um médio interior
deve possuir para conseguir incorporar o modelo de jogo pretendido são as
seguintes (tabela 35):
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Tabela 35 - Conteúdos/ qualidades de treino para o médio interior

FASE
OFENSIVA
Técnica

Posse

Progressão

Finalização

Controlo de bola; passe

Último passe; remate de
longe; remate e drible

Tática

Posicionamento;
equilíbrio tático; apoios e
ajudas

Físico

Resistência; mobilidade

Mental

Segurança e inteligência

FASE
DEFENSIVA
Técnica

Recuperação

Controlo orientado;
passe adiantado;
condução de bola
Passar linhas;
apoios entre linhas;
desmarcação; ritmovelocidade de jogo;
mudanças de ritmo e
de orientação
Resistência e
potência
Segurança;
inteligência e
responsabilidade
Evitar progressão

Interceção; corte

Tática

Antecipação; ajudas;
marcação; pressão e
ajudas

Entrada;
temporização
Recuos;
temporização;
vigilância; coberturas
e pressão

Físico

Mobilidade; resistência

Mental

Inteligência e segurança

Velocidade; potência
e resistência
Inteligência;
responsabilidade;
agressividade e
atenção

Velocidade; reacção e
resistência
Agressividade;
contundência;
antecipação e
concentração

Entrada; interceção

Desmarcações; ruturas
desde a segunda linha;
vigilância; equilíbrio
tático

Resistência
Concentração e
inteligência
Evitar finalização/golo

Entradas; antecipação;
marcação; 1vs. 1;
vigilância

Um jogador com boa qualidade de passe, posicionamento e boa
capacidade de resistência na fase ofensiva e com boa mobilidade, agressivo e
forte a defender 1vs. 1 na fase defensiva.

Médio ofensivo

De acordo com a metodologia as características que um médio ofensivo
deve possuir para conseguir incorporar o modelo de jogo pretendido são as
seguintes (tabela 36):
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Tabela 36 - Conteúdos/ qualidades de treino para o médio ofensivo

FASE
OFENSIVA
Técnica

Posse

Progressão

Finalização

Controlo; passe;
temporização; carga

Remates for a da
grande área; drible;
finta

Tática

Posicionamento; ritmo de
jogo; velocidade de jogo;
mudança de ritmo e
amplitude de jogo

Físico

Mobilidade constante

Mental

Liderança; segurança;
confiança

FASE
DEFENSIVA
Técnica

Recuperação

Condução;
orientação e perfis;
controlo orientado;
drible; habilidade;
passes em
profundidade
Progressão no
campo com
mudanças de ritmo e
orientação; apoios
passando linhas
Velocidade e
mudança de ritmo
Atrevimento;
valentia; decisão;
criatividade
Evitar progressão

Interceção; cortes

Tática

Antecipação; ajudas;
marcação; pressão

Físico

Velocidade e resistência

Mental

Previsão de
acontecimentos;
segurança nos duelos

Entradas;
temporização;
interceção
Recuos;
temporização;
inteligências tática;
vigilância;
coberturas; pressão;
1vs.1
Velocidade; potência
e resistência
Inteligência;
responsabilidade;
agressividade;
atenção

Entradas; interceção

Desmarcação; apoios e
ocupação de espaços
livres

Velocidade e mudança
de ritmo
Atrevimento;
criatividade
Evitar finalização/golo

Entradas; antecipação;
marcação; vigilância

Velocidade; reacção e
resistência
Agressividade;
contundência;
antecipação;
concentração

Um atleta que seja um líder, veloz e com excelente capacidade de
desmarcação na fase ofensiva e que seja capaz de prever acontecimentos,
veloz, resistente e com boa capacidade de antecipação e vigilância na fase
defensiva.
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Extremo

De acordo com a metodologia as características que um extremo deve
possuir para conseguir incorporar o modelo de jogo pretendido são as
seguintes (tabela 37):
Tabela 37 - Conteúdos/ qualidades de treino para o extremo

FASE
OFENSIVA
Técnica

Posse

Progressão

Finalização

Controlo de bola; passe

Condução de bola;
controlo orientado e
drible

Tática

Posicionamento; jogar
dentro-fora; apoios

Amplitude e
profundidade;
desmarcação; 1vs. 1

Drible; remate;
cruzamento para
grande área e último
passe
Ruturas no espaço
livre; dobras

Fisico

Mobilidade (jogar dentrofora)

Potência; velocidade;
mudança de ritmo

Mental

Valentia nos duelos;
confiança

FASE
DEFENSIVA
Técnica

Recuperação

Velocidade; resistência
(mudanças de sentido);
potência; mudanças de
ritmo
Atrevimento;
responsabilidade;
agressividade com
bola; criatividade
Evitar progressão

Interceção; corte

Tática

Antecipação; ajudas;
equilíbrio tático; visão
alargada; pressão; 1vs.1

Entradas; temporização
interceção
Recuos; temporização;
coberturas; pressão;
1vs.1

Fisico

Velocidade; resistência

Mental

Compromisso com equipa

Velocidade; potência;
resistência
Compromisso;
sacrifício

Velocidade; reacção;
resistência
Agressividade;
contundência;
antecipação;
concentração

Entradas; interceção

Atrevimento; valentia;
agressividade com
bola; criatividade
Evitar finalização/golo

Entradas; antecipação;
marcação; 1vs.1

Um atleta que consiga ser forte nos apoios ao centro de jogo, veloz, que
consiga reproduzir facilmente mudanças de ritmo de corrida e com criatividade
na fase ofensiva e que seja comprometido, resistente e contundente na fase
defensiva.
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Avançado centro

De acordo com a metodologia as características que um avançado centro
deve possuir para conseguir incorporar o modelo de jogo pretendido são as
seguintes (tabela 38):
Tabela 38 - Conteúdos/ qualidades de treino para o avançado centro

FASE
OFENSIVA
Técnica

Posse

Progressão

Finalização

Controlo de bola;
temporização; passe;
carga
Posicionamento;
profundidade

Condução de bola;
drible; finta; controlo
orientado
Profundidade; apoio
frontal; desmarcações

Fisico

Mobilidade constante;
fixar defesas centrais

Velocidade; potência;
mudança de ritmo

Mental

Segurança jogar de
costas para baliza
adversária
Recuperação

Atenção a elementos
mais separados do
ataque; criatividade
Evitar progressão

Remate; drible; finta;
habilidade; 1vs.1 +
remate
Desmarcação; rutura
no espaço livre;
antecipação;
sincronização de
movimentos
Potência; velocidade;
antecipação; mudança
de ritmo
Concentração; valentia
e decisão; criatividade

Entradas; interceções;
1vs. 1

Entradas;
temporização;
interceção
Recuos; temporização;
pressão; ajuda

Interceção; cortes

Velocidade
Sacrifício;
companheirismo

Antecipação
Concentração em
acções de bola parada

Tática

FASE
DEFENSIVA
Técnica

Tática

Fisico
Mental

Orientação de pressão;
constante concentração
no jogo
independentemente da
proximidade da bola
Velocidade; potência
Compromisso com
equipa; agressividade

Evitar finalização/golo

Entradas; antecipação;
cortes em açoes de
bola parada

Um jogador seguro a jogar “de costas” para a baliza, veloz e com forte
capacidade de decisão na fase ofensiva e com constante concentração no jogo
independentemente da proximidade da bola, veloz e com capacidade de
sacrifício na fase defensiva.
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3.9. Modelo de jogo da equipa

Os princípios táticos da equipa contribuem para a organização e
desempenho dos jogadores no campo de jogo. O conhecimento das suas
directrizes, objetivos e especificações servirá de importante auxílio para os
profissionais de futebol na orientação do processo de treino e aprendizagem
(da Costa et al., 2009)
Na estruturação de uma equipa surge a necessidade quer de organizar a
metodologia de treino, periodização, prioridades, como também um modelo de
jogo para que exista um modelo em que os próprios treinadores e jogadores se
possam guiar. Dessa forma, a nossa equipa durante a época teve como
modelo de jogo a seguinte estrutura e organização:

Sistemas posicionais específicos: 1-4-2-3-1; 1-4-3-3
Organização ofensiva

Os princípios táticos fundamentais da fase ofensiva criam uma orientação
para que os jogadores mais ou menos distantes ao centro de jogo consigam ter
atitudes e comportamentos tático-técnicos que sejam paralelos com os
objetivos da equipa, que neste caso é conduzir a bola para as áreas vitais e
marquem golo (Castelo, 1996) - tabela 39:
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Tabela 39 - Organização ofensiva

Organização
Ofensiva

Caracteriza-se pela utilização do ataque organizado
1ª Fase de Construção

Saída longa pelo
Gr

A equipa deverá concentrar- se no corredor que o Gr irá bater a
bola.

-Bola no defesa lateral:
-Com espaço deverá progredir e conduzir a bola
-Sem espaço deverá procurar apoio mais próximo.
Saída curta pelo
Gr
Bola no defesa central:
-Com espaço deverá progredir
-Caso contrário deve procurar o apoio mais próximo.
2ª Fase de Construção
Cobertura ofensiva dos MC.
Ataque pelos
corredores
laterais

Médio centro do lado oposto deverá posicionar-se perto do centro
de jogo.
Mobilidade na movimentação do defesa lateral, médio interior e
extremo.

Variação do
centro de jogo

Utilizar passe longo maioritariamente pelo médio centro ou defesa
lateral.

3º fase de construção
Ocupação das
zonas de
finalização

As 3 zonas deverão estar ocupadas (1º poste, 2º poste e
imediatamente fora da grande área).
É fulcral a reacção aos ressaltos.

Nesta fase se o contexto obrigar o Gr a pontapear longo desde início, a
equipa deverá concentrar-se no corredor e zona em que a bola cair. Caso
contrário deverá passar a bola ao defesa lateral que com espaço deverá
progredir e se assim não acontecer, deverá procurar o apoio mais próximo. O
mesmo acontece se for o defesa central a receber a bola.
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Na segunda fase de construção o centro de jogo deve ser feito pelos
corredores laterais em que devem receber cobertura ofensiva dos médio centro
e o extremo e médio interior a produzir movimentos de mobilidade nesse
corredor. Para variar o centro de jogo a bola deve passar pela médio centro ou
defesa lateral.
Na terceira fase de construção, o 1ª e 2º poste e imediatamente fora da
grande área deverão estar ocupadas. Aqui a constante concentração e reacção
aos ressaltos é essencial.

Organização defensiva

Os princípios táticos desta fase tem como objetivo auxiliar todos os
jogadores mais ou menos próximos do centro de jogo a coordenarem os seus
comportamentos

tático-técnicos

dentro

do

quadro

orientador

de

movimentações da equipa, procurando essencialmente, a execução rápida e
contundente das acções defensivas que alcancem os dois princiapis objetivos:
defesa da própria baliza e recuperação da posse de bola (Worthington, 1974)tabela 40:
Tabela 40 - Organização defensiva

Organização

Caracteriza-se pela utilização da defesa à zona

Defensiva

1ª fase defensiva
Concentração
defensiva após

Equipa deverá estar compacta e subida no terreno de jogo. Assim

saída curta pelo

que a bola é jogada pelo guarda redes adversário a equipa

guarda-redes

deverá pressionar evitando a construção de jogo.

adversário
Concentração
defensiva após

Extremos mais perto do corredor central); avançado aproxima-se

saída longa pelo

do centro de jogo; médios concentram-se na zona central do

guarda-redes

campo.

adversário
2ª fase defensiva
Concentração
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defensiva no

Ocupação do corredor relativo ao centro de jogo e do corredor

corredor lateral

central. Defesa lateral e extremo do corredor oposto ao centro de
jogo basculam e ocupam o corredor central.

Aproximação dos médios ao centro de jogo.

Ocupação do corredor central. Extremos e defesas laterais
ocupam o corredor central, ma sem perder visão periférica da sua
Concentração

zona de acção normal.

defensiva no
corredor central
Redução de espaços em relação ao centro de jogo e zonas
próximas.

3ª fase defensiva
No momento em que a bola está no corredor lateral a equipa
Basculação
defensiva

deve defender nessa zona e na zona central. No momento em
que está no corredor central estar pronto para ter mobilidade
entre os outros corredores mas com foco principal na zona
central.

Linha defensiva bem posicionada com o lateral mais próximo a
pressionar portador da bola; médio centro ou defesa central a
Ocupação das

fazer cobertura defensiva na zona entre a pequena e grande área

zonas de

enquanto que o outro defesa central deve estar na zona do

finalização

penalti e o defesa lateral do lado contrário na zona do 2º poste.

Reação aos ressaltos

Na primeira fase defensiva a equipa deve estar compacta e subida no
terreno de jogo para conseguir pressionar o adversário após a saída curta pela
Gr adversário e quando for longa os extremos devem ocupar o corredor central
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e os avançados aproximarem-se do centro de jogo enquanto que os médios
ficarão na zona central do campo.
Na segunda fase defensiva se a ocupação defensiva for no corredor
lateral, o defesa lateral e o extremo do corredor aposto ao centro de jogo
basculam e ocupam o corredor central enquanto que os médios devem
aproximar-se do centro de jogo. Se a ocupação defensiva for no corredor
central (pelos extremos e laterais) a visão periférica não deve ser descurada.
Na terceira fase defensiva, aquando a bola estiver no corredor lateral a
equipa deve defender nessa zona e na zona central. No momento em que o
centro de jogo estiver no último terço ofensivo, o lateral mais próximo deve
pressionar o portador da bola médio centro ou defesa central a fazer cobertura
defensiva na zona entre a pequena e grande área enquanto que o outro defesa
central deve estar na zona do penalti e o defesa lateral do lado contrário na
zona do 2º poste.

Transição ofensiva- Corresponde ao momento em que se inicia a recuperação
da posse de bola e termina com a perda da posse ou com a passagem para
organização ofensiva- tabela 41:
Tabela 41 - Transição ofensiva

Transição
Ofensiva

Reação ao ganho
da posse

Corresponde ao momento em que se inicia a recuperação
da posse de bola e termina com a perda da posse ou com a
passagem para organização ofensiva.

Mudança de atitude por parte de todos os jogadores.

Passe é realizado para as referência do ataque (avançado, médio
mais avançado ou extremo).
Retirar a bola da
zona de pressão

Explorar o corredor contrário à faixa em que se recuperou a bola.

113

Caso não exista oposição, o portador da bola pode progredir em
condução.

No momento em que se inicia a recuperação da posse de bola terá de
ocorrer uma mudança de atitude por parte de todos os jogadores.
Dessa forma o objetivo será retirar a bola da zona de pressão e para isso
pode surgir um passe para as referências do ataque ((avançado, médio mais
avançado ou extremo), exploração do corredor contrário ao centro de jogo ou
se não existir oposição o portador da bola pode progredir em condução.

Transição defensiva- Corresponde ao momento que se inicia com a perda da
posse de bola (sem existir um tempo limite para esta fase, é importante que se
faça no mínimo tempo possível) - Tabela 42:
Tabela 42 - Transição defensiva

Corresponde ao momento que se inicia com a perda da
Transição Defensiva

posse de bola (sem existir um tempo limite para esta
fase, é importante que se faça no mínimo tempo possível)

Reação à perda da posse
da bola

Recuperação defensiva

Pressão por parte dos dois jogadores mais próximos do centro de
jogo.

Compactação da equipa (redução de espaços) e foco nos passes
de rutura entre linhas.
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No momento em que se perde a posse da bola deverá existir
imediatamente a pressão por parte dos dois jogadores mais próximos do centro
de jogo e a redução dos espaços livres para evitar passes de rutura entre
linhas.

3.10. Estratégias de acções de bola parada
No que toca às acções de bola parada a sua estrutura subdivide-se em
duas partes: estratégia defensiva e ofensiva.
Em relação à fase defensiva a estrutura é a seguinte:

Estratégia acção de bola parada defensiva: neutralizar rival

Desenvolvimento: trabalhar acções distintas (cantos e lançamentos) para a
melhoria da estratégia defensiva integrada no trabalho de todo o grupo
Objetivos defensivos:
Em Zona- Defender segundas jogadas (Vigilância frontal da àrea)
Individual- Cortes / Antecipação
Combinado- Defender jogadas curtas (Importante foco em bloqueios)
Misto- Foco nas ruturas da segunda linha e jogadas perto do primeiro
poste
Inseridas neste contexto existem jogadas estudadas que podem servir de
referência para os jogadores se orientarem consoante o contexto de jogoFigura 48:
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Figura 48 - Estratégias de acção de bola parada defensivas

Na ABP defensiva 1 o teor de marcação estará mais próximo da
individual. Esta estratégia pode ser aplicada se existirem referências ofensivas
importantes na equipa adversária. Poderá eventualmente surgir o foco e
vigilância nos jogadores que joguem nas zonas imediatamente fora da zona
primária de perigo.
Na ABP defensiva 2 o teor de marcação será misto. Esta estratégia será
aplicada quando não existir uma referência ofensiva clara e o adversário
constituir uma ameaça como um todo. Aqui , para além de existir atenção para
as possíveis ruturas, é fulcral que se faça a marcação do homem mais próximo
da bola.

A estrutura da à fase ofensiva é a seguinte:

Estratégia de acção de bola parada ofensiva: combater o rival com acções
ensaiadas

Desenvolvimento: orientar a distribuição no campo semelhante ao jogo real
para desenvolver jogadas ensaiadas.
Inseridas neste contexto existem jogadas estudadas que podem servir de
referência para os jogadores se orientarem consoante o contexto de jogoFigura 49:
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Figura 49-Estratégias de acção de bola parada ofensivas
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Neste caso existem diversas jogadas que utilizávamos para conseguir
aproveitar estes momentos. As mais solicitadas eram:
Nova (por fora) - em que o canto era batido de forma curta para o jogador
mais próximo, que por sua vez passava a bola ao jogador mais próximo do 1º
poste que após receber colocava a bola no jogador que inicialmente marcou o
canto, para conseguir ter espaço para finalizar.
Divisão de zonas- o livre era batido colocando a bola sempre na grande
área com dois grupos (zonas) de jogadores que poderiam atacar a bola. Os
grupos ocupariam as zona esquerda e direita com o objetivo de realizar uma
rutura na diagonal para interceptar a trajectória da bola.
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4.

Desenvolvimento profissional

4.1. Reflexão crítica
De acordo com Rosado & Mesquita (2007), “treinar deve ser entendido
como fazer aprender e desenvolver capacidades, ou seja, como um conjunto
de acções organizadas, dirigidas à finalidade específica de promover
intencionalmente a aprendizagem e o desenvolvimento de alguma coisa por
alguém, com os meios adequados à natureza dessa aprendizagem e desse
desenvolvimento”. Esta compreensão torna-se importante para enquadrar a
nossa actividade de treinadores no contexto do treino desportivo. Segundo os
mesmos autores o treinador deve ser visto como um profissional que tem a
função específica de conduzir esse processo, fazendo-o no quadro de um
conjunto de saberes próprios, saberes esses que sustentam a capacidade de
desempenho profissional.
Torna-se também necessário enquadrar o futebol como modalidade, bem
como fenómeno cultural. Este desporto que apaixona o mundo inteiro e que
tem vindo a alterar culturas e a unir povos e tornar um desporto numa forma de
convivência global e de vivência de momentos históricos.
Pois, o futebol, cada vez mais atrai pessoas interessadas em trabalhar
neste ramo. Desta forma, visto ser um deporto praticado a nível mundial,
também surgem oportunidades de trabalho ou de estágio fora do nosso país de
residência, e por isso muitos de nós que sonham em ser ou treinadores,
preparadores físicos, analistas de jogo ou outra função inserida dentro de um
corpo técnico, vivenciam estas oportunidades que para além de possuírem
potencial profissional, apresentam um fator de potencial crescimento e
amadurecimento a quase todos os níveis.
Como também me incluo neste leque, e visto ter surgido uma
oportunidade, dessa forma vim para Madrid, num país em que não nasci e que
a língua é diferente do meu idioma de origem. Apesar de sermos “vizinhos” o
facto de viver e trabalhar num ambiente que não o que estamos mais
habituados a conviver, origina sempre alguns pontos que nos são estranhos.
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No que toca a futebol, a minha experiência no clube começou por ser
diferente do habitual, visto ter chegado em outubro, a pré-época já ter sido
realizada e toda a equipa já estar praticamente habituada ás rotinas definidas.
No entanto, fui recebido pela equipa técnica de forma a que conseguisse ter a
liberdade e autonomia de trabalho que por vezes pode ser difícil.
Porque tudo o que tem valor na nossa vida normalmente tem sempre o
custo de algumas dificuldades e porque antes de treinadores somos civis e
humanos, houveram alguns obstáculos que se colocaram na edificação do meu
trabalho e desta experiência.
Madrid sendo uma cidade enorme, foi bastante complicado conseguir
uma habitação, devido á enorme procura que existe na cidade, e dessa forma
no início realizei alguns treinos com essa preocupação. Nesse aspeto
solidifiquei a minha perspectiva que para ser bem-sucedido é necessário “
tornar o desconfortável em algo confortável”, ou seja saber trabalhar com as
normais preocupações que o quotidiano nos traz.
No que diz respeito ao trabalho inserido no Rayo Vallecano, existiram
alguns aspectos que me trouxeram alguns desafios interessantes. Um deles foi
o idioma, visto que já conseguia manter um diálogo bastante normal com todos,
no entanto ditar tarefas e explicar o seu sentido e funcionamento para atletas
durante as mesmas, tornou-se num ponto importante de aprendizagem em que
tive de praticar isoladamente para realizá-lo com mais qualidade. Outro desafio
que me foi colocado, foi a habilidade em conseguir mostrar o meu ponto de
vista em alguns métodos e formas de trabalho em que acredito e que
porventura alguns elementos se mostraram mais incrédulos, seja jogadores ou
elementos do corpo técnico. No entanto ao tentar explicar as minhas formas de
trabalhar que posso considerar menos habituais, também consegui encontrar
cabimento para os métodos e formas de pensar que já se realizavam naquele
meio.
No que diz respeito ao próprio estágio, a visão que tenho hoje sobre a
realização deste período pode ser expressa em vários pontos:
Pessoal: Os meses em que estive em Madrid inserido num contexto
muito diferente do que poderia ter vivido em Portugal, expuseram-me a
circunstâncias desconfortáveis. O facto de ter de procurar uma casa sem
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conhecer bem a localização do centro de treino, fez com que inicialmente
ficasse a viver em condições um pouco diferentes do que estava habituado.
Apesar de anteriormente já ter vivido (durante 6 meses- em 2015/2016)
em Madrid, fez com que o idioma não fosse um problema tão relevante. No
entanto, pelo aumento da complexidade e profissionalismo do contexto, tive
que preparar-me de outra forma para que a linguagem não fosse um obstáculo
tão grande.
Também pelo aumento do profissionalismo durante este período, mais
complexas se tornam as relações entre treinador e atleta, pelo que desse ponto
de vista, esta experiência serviu para evoluir no que toca a compreender as
dinâmicas relacionais, seja dentro ou fora do contexto desportivo.
Profissional: No que toca ao meu percurso profissional, este período no
Rayo Vallecano serviu primeiramente para ter contacto com uma realidade de
futebol diferente a Portugal. Consegui perceber as principais diferenças no que
toca ao contexto de treino e competitivo. Foi também uma época que serviu
para me enriquecer a nível curricular, pois acredito que possa ser uma
experiência valiosa e diferenciadora em relação aos profissionais da minha
área.
Técnico: A respeito das minhas capacidades técnicas como preparador
físico, o trabalho que desenvolvi na equipa foi muito importante para filtrar de
entre as ferramentas que conheço e sei usar quais poderei usar consoante o
contexto. Isto porque, aquando do início das minhas funções tive de adaptar as
minhas rotinas de trabalho para outras que funcionariam mais de acordo com
as ideias e metodologia do clube.
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5.

Conclusões

5.1. Considerações finais
´
A experiência profissional adquirida ao longo de um estágio permite aos
treinadores percepcionarem um maior domínio de competências no âmbito da
orientação e gestão do treino a médio e longo prazo (da Cunha et al., 2010).
Todo o processo incluído nas unidades curriculares do segundo ano do
Mestrado, a meu ver pode servir como uma ferramenta muito válida para
estabelecer uma estrutura que guie o aluno e futuro mestre a organizar as suas
construções mentais acerca da sua utilidade e enquadramento profissional.
Desde o próprio estágio que presenteia o aluno com uma panóplia de
vivências que o podem fortalecer a nível profissional e pessoal até ao relatório
de estágio profissionalizante que lhe permite organizar essa experiência a um
nível mais formal, penso que este corpo curricular pode ser de extrema
utilidade para formar profissionais na área do treino desportivo.
No que diz respeito á realização do mesmo, existem alguns pontos que
gostaria de expressar:
A meu ver uma conclusão e um relatório pode ser principalmente útil para
expor alguns dos eventos que do ponto de vista prático podem ser
semelhantes ao que já atravessaram, atravessam ou irão atravessar.
Existem conteúdos técnicos que todos os alunos podem aprender e
assimilar durante o plano curricular da licenciatura ou do mestrado que são
extremamente válidos e aplicáveis, no entanto irá depender do contexto em
que trabalharemos se os vamos conseguir utilizar ou não. Após a realização
deste estágio apercebo-me que tão importante como compreender e saber
utilizar as ferramentas que nos são ensinadas é conseguir consoante as
pessoas, estrutura, ideias, metodologia enquadrá-las e adaptar o uso das
mesmas. Nesse sentido, penso que para além da própria experiência- trial and
error- o testemunho de outros profissionais que já tenham experienciado essas
dificuldades pode ser um auxílio importante.
Em relação ao treino parece-me importante que um profissional conheça
como desenvolver as qualidades físicas pretendidas de forma ideal, mas
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também conheça mais do que uma forma para alcançar essa adaptação.
Nomeadamente como é que podemos em tarefas de campo expor o atleta ao
estímulo que pretendíamos através de uma tarefa fora desse contexto. Isto
pois, hoje em dia são alguns os clubes que ainda resistem à ideia de isolar o
desenvolvimento destas qualidades numa sala de musculação/ ginásio. Se o
profissional tiver acesso a todas as ferramentas e liberdade desejadas, acredito
que a capacidade mais importante a trabalhar é a capacidade de comunicação
e relacionamento com os atletas.
No que toca à avaliação e monitorização dos atletas, acredito igualmente
que é fulcral que o preparador/ recuperador físico conheça quais as
ferramentas disponíveis, mas igualmente importante é filtrar quais vão ser
replicáveis ao longo do ano. Pessoalmente poderia ter implementado
ferramentas como questionários de estado de prontidão; avaliações de
mobilidade/flexibilidade ou testes de agilidade, no entanto como iniciei as
minhas actividades já após o começo da época e por algumas razões logísticas
não consegui faze-lo e apenas utilizei uma parte das mesmas.
No que diz respeito a trabalhar num país diferente, acredito que a maior
dificuldade é estar longe do nosso meio de conforto e dessa forma é importante
criar formas de interacção com o meio de trabalho que consigam por um lado
estabelecer qualidade de trabalho como também relações que se possam
traduzir em oportunidades ou colaborações profissionais. No meu caso,
inicialmente, como segunda experiência numa equipa técnica de futebol,
deparei-me com atletas que tinham uma cultura diferente da que eu estava
acostumado e também tive de adaptar-me a ela para me adaptar a eles para
que esse compromisso profissional mútuo.
A nível pessoal pode igualmente numa primeira fase enfrentar uma
experiência no estrangeiro ser mais complexo do que imaginamos. O
alojamento se não for automaticamente atribuído pela instituição, pode tornarse numa fonte de stress, visto que até termos um local fixo para ficar acabamos
por não estar completamente fixos no nosso novo quotidiano. A criação de
novas relações pessoais torna-se importante para a nossa estabilidade
emocional, visto estarmos longe dos nossos entes queridos e amigos.
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5.2. Perspetivas para o futuro

No que toca ao que ambiciono e perspetivo para o meu futuro é acima de
tudo continuar a ter gosto na minha profissão. Nesse sentido esta experiência
foi extraordinária, pois fez com que eu percebesse que parte do treino é que
me apaixona mais- treino de força e condição física. Comecei por sentir isto,
aquando do meu trabalho com atletas que tinham de realizar treino
condicionado. Aqui conseguia utilizar de uma forma consistente e eficiente as
ferramentas que estudei de forma exaustiva. Quanto mais tempo passava com
o atleta mais facilmente conseguia receber um feedback positivo de uma forma
exacta e continua. Durante este período conseguia aplicar exercícios de
estabilidade, mobilidade, técnica de corrida, força unilateral e bilateral e
diversos métodos em qual me tinha vindo a especializar.
Hoje apercebo-me que ambiciono trabalhar mais aproximado desse
contexto. Neste processo os ganhos são mais controlados e conseguimos
influenciar mais eficaz e positivamente o atleta. Em suma, quero ajudar os
atletas que trabalhem comigo a atingirem os resultados pretendidos, através do
maior grau de individualização do treino.
No que toca à continuação da minha formação no ensino superior, desejo
a par de continuar a escrever artigos e livros relacionados com a minha área,
talvez candidatar-me a um doutoramento.
Acima de tudo quero contribuir com a minha operacionalidade e produção
de conhecimento melhorar a qualidade de vida dos altetas que de uma forma
direta ou indirecta estão relacionados com o meu percurso.
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Anexo I.

Composição da Equipa

Guarda- redes
Juvenil “B”
Jogador 1
Data de nascimento: 09/11/2000
Temporada

Guarda- redes

Clube
Madrid

2016/2017

Equipo

Partidos Jugados

2016/2017

Juvenil C

21

2017/2018

Juvenil B

3

2017/2018

Juvenil A

5

Juvenil “B”
Jogador 2
Data de nascimento: 15/05/2000
Temporada
Guarda- redes
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2017/2018

Equipa
Alevin B
Alevin A
Infantil B
Cadete B
Infantil A
Cadete A
Cadete A
Cadete B
Juvenil C
Juvenil C
Juvenil A

XXIII

anterior:

Clube
anterior:
R.V.M
Jogos realizados
20
20
24
2
20
1
28
24
6
24
4

Real

Cantera

Juvenil “B”
Jogador 3
Data
de
03/04/2000

nascimento: Guarda-redes

Clube anterior: C.D
Leganés

Temporada

Equipo

Partidos Jugados

2012/2013

Infantil B

20

2013/2014

Infantil A

0

2014/2015

Infantil A

0

2017/2018

Juvenil A

3

2017/2018

Juvenil B

3

Defesas
Juvenil “B”
Jogador 4
Data de nascimento: 04/07/2000 Defesa
lateral
Temporada
Equipa

Clube anterior: Getafe
C.F
Jogos realizados

2016/2017

Juvenil B

1

2016/2017

Juvenil C

23

2017/2018

Juvenil B

21

Juvenil “B”
Jogador 5
Data
de
25/05/2000
Temporada
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2016/2017
2017/2018

nascimento: Defesa lateral

Equipa
Alevin B
Alevin A
Infantil B
Infantil A
Infantil A
Juvenil C
Juvenil B

XXIV

Clube anterior:
Club Atletico de
Madrid
Jogos realizados
23
23
21
7
7
15
26

Juvenil “B”
Jogador 6
Data de nascimento: 14/06/2000 Defesa
central
Temporada
Equipa

Clube anterior:
Cantera R.V.M
Jogos realizados

2013/2014

Infantil A

23

2014/2015

Cadete A

18

2015/2016

Cadete B

21

2016/2017

Juvenil C

30

2017/2018

Juvenil B

21

Juvenil “B”
Jogador 7
Data
de
16/04/2000
Temporada
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018

nascimento: Defesa central

Equipa
Cadete A
Cadete B
Juvenil B
Juvenil C
Juvenil A
Juvenil B

Clube
anterior:
Cantera R.V.M
Jogos realizados
27
30
22
4
9
10

Juvenil “B”
Jogador 8
Data de nascimento: 13/09/2000 Defesa
central

Clube
anterior:
Cantera R.V.M

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2015/2016

Cadete B

27

2016/2017

Juvenil C

32

2017/2018

Juvenil B

15

XXV

Juvenil “B”
Jogador 9
Data de nascimento: 28/02/2000 Defesa lateral Clube anterior:
Cantera R.V.M
Temporada
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Equipa
Benjamim B
Benjamim A
Alevin B
Alevin A
Infantil B
Infantil B
Cadete A
Cadete B
Juvenil C
Juvenil B

Jogos realizados
21
26
22
12
0
0
25
25
26
17

Juvenil “B”
Jogador 10
Oliva
Data
de
28/12/2000

nascimento: Defesa
central

Clube anterior: Alcobendas Levitt
C.F

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2017/2018

Juvenil B

12

Juvenil “B”
Jogador 11
Data
de
13/09/2000
Temporada
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

nascimento: Defesa central
Equipa
Alevin B
Infantil B
Infantil A
Cadete A
Cadete B
Juvenil C
Juvenil B

XXVI

Clube anterior:
Cantera R.V.M
Jogos realizados
16
24
22
26
20
20
23

Médios
Juvenil “B”
Jogador 12
Data de nascimento: 10/09/2000 Médio

Clube anterior: URJC

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2016/2017

Juvenil C

28

2016/2017

Juvenil B

5

2017/2018

Juvenil B

27

Data de nascimento: 18/03/2000

Médio

Temporada

Equipa

Clube
anterior:
C,D Leganés
Jogos realizados

2015/2016

Cadete B

20

2016/2017

Juvenil C

21

2017/2018

Juvenil B

12

Juvenil “B”
Jogador 13

Juvenil “B”
Jogador 14
Data de nascimento: 31/01/2000 Médio

Clube
anterior:
Talavera

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2013/2014

Infantil A

24

2014/2015

Cadete A

28

2015/2016

Cadete B

0

2016/2017

Juvenil C

14

2017/2018

Juvenil B

24

XXVII

C.F

Juvenil “B”
Jogador 15
Data de nascimento: 25/03/2000 Médio
Temporada

Equipa

Clube anterior: Getafe
C.F
Jogos realizados

2016/2017

Juvenil C

28

2017/2018

Juvenil B

26

Juvenil “B”
Jogador 16
Data de nascimento: 07/10/2000 Médio
Temporada

Equipa

Clube
anterior:
Alcobendas Levitt C.F
Jogos realizados

2016/2017

Juvenil C

26

2017/2018

Juvenil B

21

Juvenil “B”
Jogador 17
Data de nascimento: 27/04/2000 Médio

Clube anterior: D.A.V
Santa Ana

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2017/2018

Juvenil B

9

Juvenil “B”
Jogador 18
Data de nascimento: 10/05/2000 Médio

Clube anterior:

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2014/2015

Cadete A

16

2015/2016

Cadete B

30

2016/2017

Juvenil C

26

2017/2018

Juvenil B

6

XXVIII

Juvenil “B”
Jogador 19
Data de nascimento: 03/05/2000 Médio
Temporada

Equipa

Clube anterior:
C.F
Jogos realizados

2016/2017

Juvenil C

24

2017/2018

Juvenil B

0

Juvenil “B”
Jogador 20
Data de nascimento: 10/05/2000 Médio
Temporada
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Equipa
Alevin B
Alevin A
Infantil B
Cadete B
Infantil A
Cadete A
Cadete B
Juvenil C
Juvenil B

Getafe

Clube anterior:
Cantera R.V.M
Jogos realizados
16
23
22
1
24
26
20
16
15

Avançados
Juvenil “B”
Jogador 21
Data de nascimento: 08/04/2000 Avançado
Temporada

Equipa

Clube
anterior:
Club
Pozuelo de Alarcón
Jogos realizados

2016/2017

Juvenil C

30

2016/2017

Juvenil B

1

2017/2018

Juvenil B

27

XXIX

Juvenil “B”
Jogador 22
Data de nascimento: 18/04/2000 Avançado

Clube
anterior:
Alcobendas Levitt C.F

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2016/2017

Juvenil C

24

2017/2018

Juvenil B

22

Juvenil “B”
Jogador 23
Data de nascimento: 25/02/2000 Avançado
Temporada

Equipa

Clube
anterior:
Cantera R.V.M
Jogos realizados

2014/2015

Cadete A

26

2015/2016

Cadete B

26

2016/2017

Juvenil C

24

2017/2018

Juvenil B

21

Juvenil “B”
Jogador 24
Data de nascimento: 18/07/2000 Avançado

Clube anterior:
Valladolid C.F

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2017/2018

Juvenil B

21

Real

Juvenil “B”
Jogador 25
Data de nascimento: 03/02/2000 Avançado

Clube
anterior:
Alcobendas Levitt C.F

Temporada

Equipa

Jogos realizados

2015/2016

Cadete B

27

2016/2017

Juvenil C

25

2017/2018

Juvenil B

23

XXX

Corpo técnico

Treinador Principal
Data de nascimento: 30/03/1984 Treinador

Temporada

Equipa

2003/2004

T.P. Vallecas Club De Futbol - Benjamin
“B” (Futebol-7)
T.P. Vallecas Club De Futbol - Benjamin
“A” (Futebol-7)
T.P. Vallecas Club De Futbol - Alevin “B”
(Futebol-7)
T.P. Vallecas Club De Futbol - Alevin “A”
(Preferente Alevin)
T.P. Vallecas Club De Futbol - Infantil
“B” (Preferente Infantil)
T.P. Vallecas Club De Futbol - Infantil
“A”
T.P. Vallecas Club De Futbol - Cadete
“A”
T.P. Vallecas Club De Futbol - Cadete
“A”
T.P. Vallecas Club De Futbol - Juvenil
“B”
T.P. Vallecas Club De Futbol - Cadete
“A”
T.P. Vallecas Club De Futbol - Juvenil
“A”
T.P. Vallecas Club De Futbol Aficionado “B”
T.P. Rayo vallecano de madrid - cadete
“b”
T.P. Rayo Vallecano De Madrid - cadete
“b”

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

T.P. Rayo Vallecano De Madrid - Cadete
“A”
T.P. Rayo Vallecano De Madrid - Juvenil
“C”
T.P. Rayo Vallecano De Madrid –
Juvenil “B”

Treinador adjunto
Data de nascimento: 30/03/1984 Treinador

Temporada

Equipa

2007/2008

T.P. Vallecas Club De Futbol- Cadete
“C”
T.P. Vallecas Club De Futbol – Cadete
“B”
T.Adj. Vallecas Club De Futbol - Cadete
“A”
T.Adj. Vallecas Club De Futbol - Cadete
“A”
T.Adj. Vallecas Club De Futbol - Juvenil
“B”

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

XXXI

2012/2013

T.Adj. Vallecas Club De Futbol - Juvenil
“A”
T.Adj. Vallecas Club De Futbol Aficionado “B”
T.Adj. Rayo vallecano de madrid Cadete “b”
T.Adj. Rayo Vallecano De Madrid Cadete “b”

2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016

T.Adj. Rayo Vallecano De Madrid Cadete “A”
T.Adj. Rayo Vallecano De Madrid Juvenil “C”
T.Adj. Rayo Vallecano De Madrid –
Juvenil “B”

2016/2017
2017/2018

Anexo II.

Controlo de golos e assistências

Primeira volta

XXXII

Segunda volta

J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30
G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A
Jogador 1
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4
Jogador 5
Jogador 6
Jogador 7
Jogador 8
Jogador 9
Jogador 10
Jogador 11
Jogador 12
Jogador 13
Jogador 14
Jogador 15
Jogador 16
Jogador 17
Jogador 18
Jogador 19
Jogador 20
Jogador 21
Jogador 22
Jogador 23
Jogador 24
Jogador 25

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

2

2
1

1

1
1

1

1
1
1

1 2 1
1
1
1 1

1
1
1 2 1 2
1 2 1 1

XXXIII

1

Total Golos
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
4
0
4
5
5
5

Total Assistências
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
0
2
2
5

Anexo III.

Controlo de minutos jogados

Primeira volta

Jogador 1
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4
Jogador 5
Jogador 6
Jogador 7
Jogador 8
Jogador 9
Jogador 10
Jogador 11
Jogador 12
Jogador 13
Jogador 14
Jogador 15
Jogador 16
Jogador 17
Jogador 18
Jogador 19
Jogador 20
Jogador 21
Jogador 22
Jogador 23
Jogador 24
Jogador 25

J1
MIN
90
0
0
0
0
0
45
90
0
90
90
45
56
34
90
0
67
23
0
0
0
90
90
0
70

J2
MIN
90
0
0
0
15
0
0
90
0
90
90
75
0
90
67
0
90
62
0
0
0
23
75
15
90

J3
MIN
90
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
17
90
90
0
72
18
24
0
0
65
66
0
73

J4
MIN
90
0
0
0
0
82
0
0
90
90
90
0
0
90
90
0
28
62
17
0
0
90
73
8
73

J5
MIN
0
90
0
0
14
0
0
0
90
90
76
90
28
90
0
0
58
90
32
0
0
62
70
20
90

J6
MIN
90
0
0
0
5
0
0
0
86
90
90
90
45
72
90
0
34
90
56
0
0
0
45
18
90

J7
MIN
0
90
0
0
0
13
0
90
90
90
77
0
0
90
90
0
66
56
34
0
0
90
0
23
67

J8
MIN
0
90
0
30
90
18
0
0
90
72
60
0
0
0
90
0
0
90
30
0
0
90
60
72
90

J9
MIN
0
90
0
9
0
90
0
90
7
90
90
0
83
0
90
0
15
81
0
0
0
77
75
13
90

J10
MIN
0
90
0
15
0
90
0
90
0
90
80
5
85
0
90
0
20
90
10
0
0
70
75
0
90

XXXIV

J11
MIN
0
90
0
27
27
90
0
0
90
63
63
90
0
0
90
0
33
90
0
27
0
63
57
0
90

J12
MIN
0
90
0
17
0
77
0
90
90
0
90
90
0
0
90
0
73
79
11
10
0
13
90
0
80

J13
MIN
0
0
0
78
0
90
12
90
0
0
90
0
11
0
90
0
0
80
10
79
0
90
90
13
77

J14
MIN
0
90
0
0
0
5
89
0
90
90
90
90
0
0
90
0
0
80
20
1
0
70
90
10
85

J15
MIN TOTAL MINUTOS
90
540
0
720
0
0
74
250
0
151
0
555
0
146
90
720
90
903
0
1035
90
1256
16
681
0
325
0
556
90
1237
0
0
20
576
70
1061
20
264
0
154
0
0
74
967
70
1026
16
208
90
1245

Segunda volta

Jogador 1
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4
Jogador 5
Jogador 6
Jogador 7
Jogador 8
Jogador 9
Jogador 10
Jogador 11
Jogador 12
Jogador 13
Jogador 14
Jogador 15
Jogador 16
Jogador 17
Jogador 18
Jogador 19
Jogador 20
Jogador 21
Jogador 22
Jogador 23
Jogador 24
Jogador 25

J16
MIN
90
0
0
90
0
0
90
90
6
0
90
90
15
0
90
0
0
84
25
0
0
65
80
10
75

J17
MIN
90
0
0
0
7
83
90
0
0
90
90
90
13
0
90
0
25
65
67
23
0
90
77
0
0

J18
MIN
90
0
0
90
0
0
90
0
90
0
75
90
3
0
90
0
22
87
19
71
0
71
0
15
90

J19
MIN
90
0
0
90
1
0
90
74
90
16
0
90
0
8
90
0
90
80
10
82
0
0
0
0
89

J20
MIN
90
0
0
19
7
0
83
0
90
71
0
90
0
11
90
0
79
19
0
71
0
90
0
90
90

J21
MIN
0
90
0
90
0
0
72
0
90
0
90
90
0
18
90
0
29
75
15
61
0
90
0
61
29

J22
MIN
90
0
0
18
0
0
0
0
90
72
90
90
0
90
90
0
23
73
17
0
0
90
67
19
71

J23
MIN
90
0
0
5
3
0
0
0
87
90
90
90
0
67
90
0
0
85
0
15
0
90
90
23
75

J24
MIN
90
0
0
3
0
0
14
0
90
87
90
90
4
0
90
0
30
76
0
0
0
86
90
60
90

J25
MIN
90
0
0
0
0
0
15
0
75
90
90
90
90
0
90
0
75
90
15
18
0
0
67
23
72

XXXV

J26
MIN
90
0
0
0
1
0
90
0
0
90
90
90
90
0
90
0
0
70
5
21
0
69
89
85
20

J27
MIN
90
0
0
90
0
0
90
0
20
0
90
70
45
0
90
0
20
0
27
90
0
45
63
90
70

J28
MIN
0
90
0
37
30
0
60
0
0
53
90
90
90
0
90
0
0
60
30
37
0
0
53
90
90

J29
MIN
90
0
0
0
0
0
90
83
7
0
75
90
15
0
90
0
23
67
0
27
0
90
90
63
90

J30
MIN TOTAL MINUTOS
0
1080
90
270
0
0
0
532
0
49
0
83
90
964
0
247
56
791
90
749
90
1140
75
1315
15
380
0
194
90
1350
0
0
34
450
75
1006
0
230
15
531
0
0
90
966
90
856
22
651
68
1019

Anexo IV.

Controlo disciplinar

Primeira volta

Jogador 1
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4
Jogador 5
Jogador 6
Jogador 7
Jogador 8
Jogador 9
Jogador 10
Jogador 11
Jogador 12
Jogador 13
Jogador 14
Jogador 15
Jogador 16
Jogador 17
Jogador 18
Jogador 19
Jogador 20
Jogador 21
Jogador 22
Jogador 23
Jogador 24
Jogador 25

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15
A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R Total c. amarelos Total c. vermelhos
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
2
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
3
0
1
1
2
0
0
0
1
1
0
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Segunda volta

J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30
A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R
Jogador 1
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4
Jogador 5
Jogador 6
Jogador 7
Jogador 8
Jogador 9
Jogador 10
Jogador 11
Jogador 12
Jogador 13
Jogador 14
Jogador 15
Jogador 16
Jogador 17
Jogador 18
Jogador 19
Jogador 20
Jogador 21
Jogador 22
Jogador 23
Jogador 24
Jogador 25

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

XXXVII

Total c. amarelos
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
2
3
0
1
0
1
1
0
0
1
2
1
0
3

Total c. vermelhos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anexo V.

Relatórios de jogo

Liga Nacional Juvenil
Jogo de Campeonato
Jornada: 7

Data: 29/10/2017

Local: Ciudad Deportiva
Fundación Rayo Vallecano
Equipamento:

Hora de jogo: 13:30h

Local

Visitante

Rayo Vallecano de Madrid

Atletico Madrileño C.F

Hora de
concentração: 12:10h

Resultado Final: 2-1
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Onze Titular

Faltas

Nº

Nome

1

GR

2

DL 1

Foras
de
jogo

Pontapés
de canto

Perda da
posse
em
terreno
próprio

Cartões

Assistências

Golos

Minutos

90
Amarelo

77

3

DL 2

90

4

DC 1

90

5

DC 2

90

6

MC 1

90

7

MO 1

66

8

MC 2

90

9

AV 1

10

MO 2

11

MO3

Suplentes
Nº

Nome

12

DC 3

13

GR 2

14

MO 4

15

MC 3

16

AV 2

Amarelo

1

67
90

1

1

57

15

33
Amarelo

24
28

A favor

1

Contra

3

2

1

Estrutura da primeira parte

Estrutura da segunda parte

1-4-2-3-1

1-3-1-4-1
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Análise do rival:

Esquema tático 1º tempo:
Esquema tático 2 º tempo:
1-4-1-4-1
1-4-1-4-1
Características ofensivas: Ataque aos espaços livres; e luta pela posse de bola em
ressaltos
Características defensivas: Bloco defensivo baixo; ajudas permanentes
Jogadores destacados
Nº
Características individuais:
14
Forte e rápido
7
Rápido, tecnicamente forte hábil no 1x1
11
Rápido, tecnicamente evoluído

Golos
Marcador
1-0

Minuto
15’

Autor
11

2-0

19’

9

2-1

92’

19

Desenvolvimento da jogada
Ganho de ressalto na área e remate
para golo
Contra- ataque pela banda lateral e
remate para golo fora da grande
área
Falha no corte da bole originando
liberdade para remate a meia
distância

Observações: Este encontro acabou por ser um teste á capacidade de
concentração defensiva da equipa, pois os dois golos foram obtidos
relativamente cedo e vimo-nos obrigados a ser vigilantes durante o resto do
jogo, pois o adversário tentou sempre aproveitar erros nossos para marcar. O
que eventualmente acabou por acontecer no minuto 92, onde após um corte
falhado surgiu oportunidade para um remate a meia distância o que acabou por
originar o golo.
XL

Liga Nacional Juvenil
Jogo de Campeonato
Jornada: 16
Local: Ciudad Real Madrid
Equipamento:

Data:
Hora de jogo: 19:00h
Hora de concentração:
17:40h

Local
Real Madrid C.F

Visitante
Rayo Vallecano de Madrid

Resultado Final: 0-2

Onze Titular

Nº

Faltas

Foras
de jogo

Pontapés
de canto

Perda da
posse em
terreno
próprio

Cartões

Assistências

Golos

Minutos

Nome

1

GR

95

2

DL 1

90

3

DL 2

90

4

DC 1

5

DC 2

6

MC 1

7

MO 1

80

8

MC 2

90

9

AV 1

10

MO 2

11

MO3

90
1
Amarelo

90
77

Amarelo

75
1
1

65
84

Suplentes
Nº

Nome
12

DC 3

13

GR 2

14

MC 4

15

MO 3

16

AV 2

11
Amarelo

20
30
15

A favor

7

6

Contra

3

3
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Estrutura da primeira parte

Estrutura da segunda parte

1-4-2-3-1

1-4-2-3-1

Análise de rival

XLII

Esquema tático 1º tempo:

Esquema tático 2 º tempo:

1-4-4-1-1
1-4-4-3-3
Características ofensivas: Através dos seus jogadores mais criativos criam muitas oportunidades
Características defensivas: Bem organizados defensivamente, e com ligação eficaz entre sectores.
Jogadores destacados

Nº

Características individuais:

8

Médio muito inteligente e forte na criação de espaços
entre linhas
Extremo muito rápido e criativo

11

Golos
Marcador

Minuto

Autor

Desenvolvimento da jogada

0-1

56’

10

Golo marcado através de pontapé de canto direto

0-2

76’

5

Após um pontapé de canto, DC 2 consegue realizar uma
jogada individual dentro da grande área e finalizar.

Observações: Pessoalmente este jogo foi um evento em que frui imenso,
por enfrentar uma instituição com imensa história no futebol espanhol e
mundial e ter ganho.
No que diz respeito ao jogo, apesar do resultado ter sido favorável à
nossa equipa, foi um encontro muito bem disputado em que a posse de bola
este equilibrada entre os dois lados, com bastantes oportunidades para o
adversário. A nossa equipa talvez com menos oportunidades conseguiu
aproveitá-las e construir uma vantagem de dois golos. Um jogo muito disputado
no meio- campo onde os nossos dois MC foram essenciais na construção
ofensiva e na transição defensiva.

XLIII

Anexo VI.

Aquecimento pré-jogo

XLIV

XLV

Variantes

XLVI

Anexo VII.

Análise geral de adversários

Ao longo da época desportiva tive a oportunidade de conjuntamente com
o treinador adjunto Javier realizar as análises dos nossos rivais anteriormente a
cada jogo em que os enfrentássemos. Aqui ficam as análises gerais de cada
um deles ao longo do nosso campeonato:

A.D. Alcorcon
Possível sistema: 1-4-2-3-1
Características:
•

Centrais fortes no jogo aéreo; com facilidade em despejar a bola para o
meio campo adversário.

•

Nº 6 – médio centro com qualidade e bom remate,nº8- médio centro
forte fisicamente, potente e forte no jogo aéreo, na fase ofensiva ocupa
posições mais avançadas, nº7 –extremo direito rápido, con qualidade
para jogar no interior e em profundidade de forma a ganhar espaço e
cruzar, nº9- avançado forte, rápido e bom finalizador, dominando bem os
espaços e ocupa frequentemente as faixas laterais para criar espaço
entre o defesa-central e lateral , nº10 médio ofensivo com qualidade no
último passe e na marcação das bolas paradas.

•

Normalmente, não iniciam as jogadas desde a defesa. Procuram os
médios mais fortes para ganhar a posse em jogo aéreo. Tentam formar
triangulações pelas faixas laterais.

•

Fortes nos ressaltos, e disputam as bolas paradas com intensidade

Clube Atlético de Madrid
Possível sistema: 1-4-4-2
Características:


No inicio de cada jogada, normalmente procuram jogar com os defesas
centrais e médio defensivo numa única linha. Se não conseguem
construir de forma combinada, tentam uma abordagem mais direta com
passes longos para tentar ganhar os ressaltos.

XLVII



O guarda-redes frequentemente conduz a bola para tentar criar
superioridade com os defesas centrais. É por isso, devemos obriga-lo a
jogar com o pé esquerdo.



É importante que estejamos atentos a contra-ataques, pois com poucos
passes conseguem criar transições eficazes.



O lateral direito que jogou na primeira volta está castigado. O que jogará
neste encontro ainda não o conhecemos.



Possuem um médio ofensivo rápido e pressiona durante a maior parte
do jogo.



Se jogam num sistema de 1-4-3-3, normalmente pressionam com um
médio ofensivo e dessa forma o mais eficaz será que procuremos jogar
pelas faixas laterais.



Se realizarem passes diretos para o número 9, é importante que
sejamos

contundentes

defensivamente,

pois

acumulam

muitos

elementos para tentar ganhar os ressaltos.


Se conseguirmos ultrapassar a primeira linha de pressão , poderemos
criar superioridade mais facilmente.



O lateral esquerdo frequentemente prolonga o seu jogo ao longo da sua
faixa. Devemos por isso aproveitar o espaço que poderá criar.



Defensivamente

são

muito

intensos

e

colocam

pressão

alta

praticamente durante o jogo todo. Dessa forma é importante que
sejamos rápidos nas nossas ações ofensivas.

Atletico Madrileño
Possível sistema: 1-4-1-4-1
Características:
•

No início de cada jogada, procuram jogar com os defesas centrais em
amplitude e com o médio defensivo, apesar de menos frequentemente,
através de um linha de três jogadores.

•

Defesas centrais fortes no jogo aéreo.

•

O número 5 é um jogador muito rápido, no entanto por vezes exagera no
drible e na finta.

•

O número 11, avançado canhoto é habilidoso e ágil.
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•

O número 14 também avançado, é muito rápido e forte no confronto
individual.

•

A equipa pressiona com o bloco alto.

•

Um jogador fica sempre em terrenos mais avançados nos pontapés de
canto do rival

Atletico Pinto
Possível sistema: 1-4-1-4-1
Características:


No início das jogadas, procuram passes longos para aproveitar os
ressaltos.



Guarda-redes ágil , forte no jogo aéreo e com qualidade a jogar com a
bola nos pés.



Defesas centrais com qualidade para inicar jogadas com bola e
normalmente combinam com médios. Ambos são destros.



O lateral esquerdo com o número 24, joga do lado contrário à perna
natural



Médio defensivo, número 23 fisicamente muito poderoso, e forte no jogo
aéreo, no entanto tecnicamente com menor qualidade. Devemos por
isso, pressionar quando tenha a posse da bola.



O extremo esquerdo, número 15 joga do lado contrário à perna natural,
e possui boa qualidade técnica e qualidade no último passe.



O médio ofensivo, número 22 tem bastante qualidade no drible, no
entanto por vezes exagera no tempo de condução.



O número 19, é um avançado rápido, forte e trabalha muito em tarefas
de pressão.

´
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C.F Trival Valderas
Possível sistema: 1-4-1-4-1
Características:
•

Normalmente preferem iniciar as jogadas desde terrenos recuados, com
os defesas centrais colocados em amplitude

•

O guarda-redes controla bem a bola com os pés e normalmente dá
apoio aos defesas centrais

•

Os defesas centrais procuram os extremos e avançado através de
passes longos

•

Defesas centrais fisicamente muito fortes e eficazes em jogo aéreo, no
entanto devemos aproveitar a sua menor rapidez e ocupar os espaços
que deixam livres

•

Extremos muito rápidos e habilidosos no confronto individual

•

Avançado (9) com boa capacidade de desmarcação e fisicamente forte.
Se tem chance para rematar, assim o fará de várias posições

•

Não é uma equipa com um modelo de jogo que privilegie a posse de
bola, preferindo jogar no contra-ataque

•

Normalmente pressionam com dois elementos no inicio de jogadas. No
entanto, deixam muito espaço entre a primeira e segunda linha de
pressão

Aravaca C.F
Possível sistema: 1-4-3-2-1
Características:
•

No pontapé de baliza, procuram grande parte das vezes o avançado ou
um dos extremos.

•

Possuem possíveis pontos débeis nos laterais.

•

Não ocupam bem o espaço entre médio centro e médio ofensivo.

•

Facilitam as ruturas pelo bloco defensivo e dessa forma criam espaços
nas costas. Podemos atrair a marcação e criar esses espaços.

•

Fortes no contra-ataque, com extremos rápidos e habilidosos.

•

Se a equipa rival se encontrar acentuadamente recuada, devemos atrair
o adversário, obrigar a iniciar jogadas com passes curtos, ter paciência
na criação de espaços.
L

•

Na partida da primeira volta, todos as jogadas de bola parada,
procuravam prolongações no terreno, em que os defesas centrais por
vezes subiam no terreno.

•

Jogo aéreo forte em que muitas vezes procuram antes da linha do meiocampo centros para a área adversária.

•

Recordar que na primeira volta sofremos um golo de livre indireto desde
terrenos muito recuados, pois estávamos desconcentrados.

•

Número 11 – avançado bom finalizador.

Getafe C.F
Possível sistema: 1-4-4-1-1
Características:
•

Na saída de bola pressionam com marcação individual

•

Na sua saída de jogada, os centrais posicionam-se muito abertos, mas
não hesitam em jogar de forma

•

Ambos os laterais projectam-se em profundidade, e o jogo da equipa
ocorre na maior parte das vezes pelo lado direito.

•

Como o defesa-central esquerdo é destro, tentar pressionar quando tem
a posse da bola. O defesa-central direito é tecnicamente bom, com
poder aéreo, no entanto é um pouco lento- procurar realizar passes “nas
suas costas”.

•

O lateral esquerdo a pesar de ser rápido, é bastante inseguro com a
bola se o mesmo se encontrar pressionado.

•

Médios com qualidade, que normalmente combinam com o avançado,
que joga bem de costas para a baliza, aliando á sua rapidez e eficácia
pode ser perigoso.
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C.D Leganés
Possível sistema: 1-4-3-3
Características:
•

Guarda-redes muito seguro, com bom jogo aéreo e bom controlo da bola
com membros inferiores.

•

O número 3, esta temporada normalmente joga a lateral, no entanto
também cumpre funções de defesa central esquerdo. Fisicamente não é
muito forte, mas no entanto posiciona-se bem no terreno.

•

Número 6, médio defensivo canhoto, é forte no jogo aéreo e posicionase bem no terreno.

•

Médio centro com qualidade para jogo associativo, trabalhador e
movimenta-se no terreno de forma eficiente.

•

Rubio, médio ofensivo canhoto com talento para realizar o último passe.
Atenção à marcação de cantos pela parte deste jogador, pois
normalmente são curtos.

•

Número 9, extremo joga com a perna contrária ao lado do terreno, é
muito rápido e forte. Tecnicamente com posse de bola não é muito
seguro, mas movimenta-se muito bem sem bola, ajudando sempre o
lateral.

•

Médio direito é um jogador rápido, forte no 1vs1 e possui qualidade para
cruzar para a área.

•

Avançado com estatura corpolenta, potente, e forte no jogo aéreo.
Procura ruturas por detrás dos defesas centrais para recorrer à sua
velocidade. Bom finalizador e tenta sempre atrasar o passe do guardaredes.

Real Madrid
Possível sistema: 1-4-3-3
Características:
•

Guarda-redes altos, fortes no jogo aéreo. Tentar rematar a baixa altura,
pois custa-lhes mais.

•

Defesas centrais com qualidade para sair a conduzir a bola. Devemos
impedir os passes interiores para que os obriguemos a jogar por fora.
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•

Defesas laterias jogam em profundidade e frequentemente aparecem
em terrenos interiores.

•

Na saída das jogadas o médio defensivo recua e completa o trio com os
dois defesas centrais para dar opções ao guarda-redes.

•

Pivots centrais posicionam-se à entrada da grande área no momento de
cruzamentos laterais para possível finalização.

•

Número 7, extremo muito rápido, consegue jogar em profundidade e
possui qualidade para jogar em terrenos interiores desde a faixa lateral.
Temos de estar atentos a coberturas e ajudas na banda esquerda.

•

Número 9 possui muita mobilidade entre linhas e procura sempre rutura
na

última

linha

defensiva,

procurando

muitas

vezes

antecipar

cruzamentos laterais. Temos como equipa estar concentrados e ativos
para este tipo de situações.
•

No nosso inicio de jogadas provavelmente saiem 2 jogadores
pressionando a defesa para provocar a falha. É importante que estejam
bem perfilados e vigilantes. É necessário ajudar os nossos defesas
laterais para evitar superioridade.

•

É importante estarmos atentos aos cntra-ataques após marcação de
bolas paradas.

•

Normalmente o guarda-redes marca os pontapés de baliza rapidamente.

D.A.V Santa Ana
Possível sistema: 1-4-4-2
Características:
•

Defesas centrais fortes com bom jogo aéreo, embora um pouco lentos e
tecnicamente fracos.

•

Médio centro com qualidade e bom marcador de bolas paradas.

•

Número 14, médio ofensivo canhoto com qualidade no último passe. É o
marcador de bolas paradas da equipa.

•

Número 7, extremo esquerdo, destro, é rápido com bom drible e
qualidade para se associar, finalizar ou cruzar para a área. (7)

•

O campo é de pequenas dimensões, dessa forma não podemos
desperdiçar a posse em bolas paradas após o último terço do terreno.
Procuram sempre disputar a bola em jogo aéreo.
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•

Temos de estar atentos a lançamentos de linha lateral perto da grande
área e remates de longe.

C.D Canillas
Possível sistema: 1-4-5-1
Características:


Se jogarem com este sistema, é difícil jogar por terrenos interiores.
Preferivelmente,
rapidamente

acumular

para

mudar

elementos
a

nas

orientação

linhas

e

circulando-

circular
a

bola

rapidamente.


Saída de bola simples, procurando prolongações diretas.



Pressionar defesas centrais com bola, pois tecnicamente são
limitados e procuram o jogo directo.



Normalmente acumulam 4 ou 5 jogadores para ganhar os ressaltos



Nos pontapés de canto frequentemente juntam 4 ou 5 jogadores
perto do poste mais próximo e apenas um no mais afastado, e ai
tentam colocar a bola. Em fase defensiva colocam todos os
jogadores dentro da área. Dessa forma, devemos tentar atrai-los
com apoios e linhas de passe fora desse espaço.



Médio ofensivo muito perigoso, rápido e bom finalizador



É importante estarmos atentos aos cruzamentos laterais. Nos
cortes, tentar colocar a bola nas zonas laterais para os nossos
avançados.



Na nossa área, devemos sempre estar atentos a possíveis
ressaltos pois os jogadores mais ofensivos possuem boa
capacidade de remate de longe.
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C.F Fuenlabrada
Possível sistema: 1-4-2-3-1
Características:


No início da jogada tentam sair a jogar desde a sua área, com
centrais sempre abertos e médio centro entre eles, no entanto
deixam sempre muito espaço entre corredores central-lateral.



Defesa central direito rápido, forte e com qualidade de drible.



Defesa central esquerdo canhoto muito alto, mas lento e costuma
falhar muitos passes se estiver pressionado; procura passes
longos.



Médio defensivo muito trabalhador, com boa capacidade de drible
e boa cobertura defensiva.



Médios ofensivos: (7) extremo esquerdo muito rápido, generoso
nas ajudas e boa capacidade de drible, mas um pouco
descoordenado mas muito trabalhador; (10) canhoto com muita
qualidade e com bom remate; (11) canhoto também com muito
talento para superar rivais em condução; pode jogar também a
extremo direito.



Em ambas as faixas laterais os extremos jogam com perna não
natural, excepto o número 7 que ao contrário dos outros (dribles
diagonais) jogará mais em profundidade para obter centros laterais.
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