
CASTÊLO DA MAIA GC
UMA GRANDE FAMÍLIA EM FORMAÇÃO

O Castêlo da Maia Ginásio Clube reforçou esta época a sua aposta na Formação, criando uma grande 
envolvência por parte de todos os escalões no projecto. Desde os minis aos seniores, todos parecem 
constituir um elo de ligação dinâmico numa grande família, onde se respira Voleibol e são defendidos 
princípios e valores que transformam a modalidade numa verdadeira paixão, ao mesmo tempo que formam 
homens e mulheres.
Após fazer o recrutamento nas escolas, o clube começa agora a colher alguns frutos, com as equipas de 
seniores masculinos e de femininos, ambas na I Divisão, a serem injectadas com sangue novo, uma 
situação por demais evidente nos masculinos, que têm já vários jovens atletas internacionais no seu 
plantel.

As boas-vindas ao clube são dadas pelo Presidente, Celestino Fonseca, e pelos directores Ana Castro e Silva e António 
Henrique Teixeira.
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Na passagem do 41.º aniversário do clube, o 
balanço a fazer é... 

CELESTINO FONSECA – “... Muito positivo e fruto de 
muito trabalho, sobretudo das direcções que 
comandaram o clube nos seus anos mais «gloriosos». 
E o Castêlo é sem dúvida um motivo de orgulho e de 
grande satisfação para nós, que cá estamos, para todos 
os atletas que por cá passaram e que agora têm aqui os 
seus filhos, para os fundadores do clube – alguns, 
felizmente, ainda são vivos, apoiam, colaboram e 
assistem aos jogos – e para todos aqueles que, de uma 
forma ou de outra, sempre estiveram envolvidos ou 
ligados a este clube, desde os dirigentes e atletas aos 
patrocinadores”.

O facto de se ir realizar na Maia, em Abril, a poule 
de qualificação para o Europeu de Juniores 

Masculinos poderá dar um novo impulso à modalidade na região, sobretudo no que diz respeito a uma 
maior visibilidade do trabalho com a Formação?

CF – “É um evento muito importante para o Voleibol, a cidade da Maia e o clube, ainda mais porque temos atletas do 
clube que integram a Selecção Nacional de Juniores e é evidente que vamos tentar potencializar essa situação de várias 
formas. 
A Direcção está já a trabalhar nesse sentido e, obviamente, a Poule vai dar uma maior visibilidade à região e ter 
impacto nos jovens, que quererão assistir aos jogos e lidar com os jogadores da Selecção. É nossa intenção criar 
algumas situações em termos de captação de jovens, de visita aos treinos da Selecção, ou dos jogadores a escolas do 
concelho, etc..
Aliás, no âmbito da escolha da Maia como Cidade Europeia do Desporto 2014, a Câmara Municipal quer que os clubes 
se desenvolvam e vai fazer um esforço para trazer até à região eventos como a Poule de Qualificação Europeia de 
Juniores, o Gira-Volei ou o Dia do Mini-Voleibol [10 de Junho] e é evidente que a modalidade e o nosso clube só têm a 
ganhar com isso, daí que todos devamos contribuir e potencializar estes eventos.
Para os jovens dos nossos escalões de formação, será mais um estímulo, pois vêem os jogadores da Selecção como 
exemplos e, como é natural, fixam como objectivo a sua integração na equipa que representa o seu país”.

Após o clube ter conquistado tantos e tão variados 
títulos, há algum «sonho» que ainda esteja por 
realizar?

CF: “Se me perguntam qual o meu sonho pessoal, digo 
que gostava de ser campeão nacional, mas o sonho que 
esta Direcção tem – creio que é unânime – vai no sentido 
deste clube durar, pelo menos, mais 41 anos... e 
continuar a ser um clube histórico e com historial. 
Os sonhos são cada vez menos, temos é muitos 
pesadelos e dores de cabeça diários na gestão do clube. 
Daí que o nosso grande objectivo seja manter a 
continuidade do clube, como formador e educador de 
jovens.
Neste momento, tanto para o Castêlo da Maia como para 
outros clubes não é fácil dar continuidade... tem que 
haver muito trabalho, muito empenho, e mesmo pessoas 
que estejam dispostas a estar presentes e a fazer 
sacrifícios porque, como eu costumo dizer, «pagamos 
todos os dias para estar aqui»”.

O que será preciso para continuar a alimentar esse 
sonho?

CF – “A formação será sempre a base, porque sem a 
formação deixaremos de sonhar. Vamos continuar a 
apostar muito na formação e para isso temos de manter 
as equipas seniores, que são um objectivo e um incentivo 
para os miúdos crescerem com esse exemplo.
Esse equilíbrio não é fácil, porque a equipa sénior custa 
muito dinheiro e a formação também. Se acabarmos com 
a equipa sénior, acaba o financiamento, a formação deixa 
de ter a luzinha ao fundo do túnel, portanto, o equilíbrio 
entre estes aspectos torna-se complicado de manter, 
sobretudo porque somos o único clube no país que tem 
as duas equipas seniores na I Divisão nacional. 
Como é natural, isso representa um esforço enorme, pois, para ter o clube neste patamar, é preciso ter bons 
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treinadores, bons adjuntos, boas condições de treino e cada dia que passa isso torna-se cada vez mais complicado de 
conseguir. 
A nossa grande preocupação não é só formar excelentes atletas, mas sim mulheres e homens. Acompanhamos o seu 
desempenho na escola e todas as etapas do seu crescimento.
É evidente que os resultados desportivos são importantes, porque entusiasmam e são motivo de alegria, mas mais 
importante do que isso é continuar e desenvolver este trabalho. E cada dia, mês ou ano que passa, é cada vez mais 
complicado. 
Por exemplo, esta época, o Castêlo foi a primeira equipa a jogar no Pico com o Ribeirense e das poucas que lá foram [a 
par das maiatas do GDC Gueifães]. Sei que é difícil ganhar lá, mas fizemos um esforço para irmos jogar às ilhas por 
respeito à modalidade e aos nossos adversários. Felizmente, temos uma Câmara Municipal que nos vai dispensando 
algum apoio”.

Qual é o peso que têm as famílias no seio do clube, com os filhos a seguirem os passos dos pais?

ANA CASTRO E SILVA – “Costumamos dizer que o Castêlo da Maia é uma grande família, pois vemos atletas que 
cresceram no clube, desde pequeninos, e que agora acompanham os seus filhos nos treinos e jogos.
E somos mesmo uma grande família, pois vivemos, crescemos e respiramos todos o Castêlo da Maia.
As equipas seniores, para mais ao disputarem a I Divisão, funcionam como um objectivo para os atletas mais jovens e 
permitem ao clube dar continuidade ao trabalho realizado nos escalões de formação ao fornecer condições para que 
estes atinjam o patamar superior da modalidade, ou seja as equipas seniores, quer em masculinos quer em femininos”.

A Maia vai ser a Cidade Europeia do Desporto, mas é legítimo afirmar que se assume já como uma cidade 
do Voleibol?

ANTÓNIO HENRIQUE TEIXEIRA – “Não é por acaso que temos dois clubes que disputam a I Divisão, daí também ser 
um objectivo, quer da parte da câmara quer dos clubes envolvidos, procurar levar o mais longe possível a nível nacional 
e internacional o nome do Voleibol e da própria cidade.
Também temos uma história longa e com resultados de registo em provas internacionais.
A nossa missão enquanto directores da formação tem como objectivo assegurar o futuro destes jovens como atletas e a 
sua integração nas equipas seniores, onde poderão representar o clube, a região e o país”.
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  Rui Pedro Silva: “Gosto muito 
  de estar na base e no topo” 

Rui Pedro Silva é o Coordenador da Formação – masculinos e o Treinador Principal da equipa de seniores masculinos.

O que levou o clube a investir e a apostar, mais fortemente, nos 
escalões de formação?

RUI PEDRO SILVA: “O Castêlo da Maia é um clube histórico, não só 
pelas suas equipas de seniores masculinos e femininos, embora seja o 
único com as duas equipas na I Divisão e com um palmarés rico nos 
dois escalões. No entanto, creio que a conjuntura do país levou a 
reforçar ainda mais a aposta na formação. E o Castêlo da Maia é um 
clube que realmente consegue, neste momento difícil, à base de 
portugueses, apresentar alguma qualidade e é um desafio que estamos 
a conseguir ultrapassar. Não há nenhum treinador no mundo que 
consiga fazer grandes atletas (qualidade) se não tiver atletas 
(quantidade)”.

Um bom trabalho na formação está dependente de quê?

RPS – “Acima de tudo, de boas condições de trabalho, de uma boa 
equipa directiva, com boas ideias e sentido de adaptação à realidade 

que vivemos, pois pode ser transitória ou não e temos de ter consciência que em função disso vamos deparar-nos com 
novos desafios.
Tem de haver uma boa equipa técnica, com especialistas em cada área do treino, para trabalharem a preparação física, 
a parte técnica, o modelo de jogo, treinadores que possam partilhar ideias e criar uma filosofia de trabalho homogénea 
em todo o clube e uma envolvência de todos os escalões. Isso fomenta um certo conceito de família e aproxima muito 
mais o mini do sénior.
É muito importante darmos condições para que um potencial atleta que surja no clube possa desenvolver aquilo que é 
inato nele.
Como treinador, nunca abandonei o Mini-Voleibol. Gosto muito de estar na base e no topo. Nos seniores nem todos 
podem estar e quando eu tive essa oportunidade, aproveitei-a, mas considero que sempre fui um treinador de 
formação e penso que um clube que se preocupar em ter uma boa base, com certeza que vai irá ter um bom topo. 
A minha entrada no Castêlo da Maia foi um bocadinho com essa missão porque faltava ali alguma consistência no 
trabalho de formação e logo desde o primeiro ano a minha aposta foi precisamente o recrutamento de atletas na rede 
escolar.
Com a ajuda dos treinadores e dos dirigentes, que nos deram todas as condições para podermos avançar com esse 
projecto de recrutamento, e também com um bocadinho de paciência à mistura e alguma qualidade, conseguimos, 
nestes cinco anos, ter as equipas de formação todas a discutir os nacionais e atletas que reforçam os seniores e, assim, 
creio que estamos no bom caminho”.

Qual o peso que têm, por um lado, os resultados e os títulos e, por outro, o enquadramento social do 
atleta?

RPS – “O melhor resultado que um clube pode ter é um atleta a representar a sua equipa sénior e a Selecção Nacional, 
que é o expoente máximo. No entanto, os resultados são motivadores para todos aqueles que estão envolvidos neste 
projecto, desde os dirigentes aos treinadores, dos atletas aos pais, é um incentivo porque ser atleta tem uma 
responsabilidade acrescida, que é a coordenação da prática do desporto com os estudos e só com um apoio muito 
grande da família, dos treinadores, dos dirigentes, conseguiremos educar esses jovens de forma a formar bons 
jogadores de Voleibol e bons cidadãos.
Se eles puderem usufruir da modalidade também em termos monetários e nós conseguirmos dar-lhes algo para além 
do desporto, melhor ainda”.
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Que características deve ter um jovem para poder 
vir a ser um grande jogador?

RPS – “Primeiro, deve possuir as características 
morfológicas típicas de um desporto que tem uma rede 
de 2,43 metros de altura e que ele precisa de atacar no 
ponto mais alto. 
Depois, e como o Voleibol é um desporto em que temos 
de tomar decisões em milésimos de segundo, é preciso 
ter uma inteligência prática, que se desenvolve também 
pelos treinos e pelas experiências que os atletas vão 
vivendo. 
Também é preciso que sejam atletas responsáveis, que 
tenham carácter, personalidade, que sejam ambiciosos, 
que sejam aguerridos, porque para discutirmos os pontos 
temos de os discutir desde o primeiro até ao último.
Se todos, treinadores, pais, atletas, partilharem idênticas 
culturas e objectivos, facilmente tudo será contagiado 
com o bichinho do Voleibol e, se for bem orientado, podemos ter um perfil de atleta que realmente, se tiver as 
capacidades e competências, pode a curto, médio ou longo prazo, ser bom jogador e, sobretudo, ter futuro no 
Voleibol”.

Como é gerir uma equipa recheada com alguns dos 
jogadores mais experientes do Voleibol português, 
antigos internacionais, e com igual número de 
jovens que começam a despontar, mesmo a nível 
das selecções nacionais?

RPS – “Particularmente, sinto-me extremamente 
motivado porque gosto muito desta química entre os 
jogadores experientes e os mais novos, cheios de 
energia, de vontade de trabalhar e que ambicionam 
sempre algo mais.
Em 13 atletas, temos cinco juniores, um que é primeiro 
ano de sénior e que foi nosso júnior no ano passado e 
que vem desde os minis, muitos desses atletas 
perfeitamente identificados com o clube, dos mais 
experientes temos alguns que regressaram ao clube, 
como o José Pedrosa, que fez a sua formação no clube, e 
há uma excelente empatia entre os mais novos e os mais 
velhos, que servem de referência.
Hoje em dia, há uma quebra de valores entre os mais jovens: é difícil encontrar jovens com personalidade, carácter, 
sentido de responsabilidade e com capacidade de sacrifício para ambicionar algo mais.
Os jovens são confrontados com uma diversidade enorme de opções para poderem distrair a sua mente. Focar a sua 
atenção e interesse só nos estudos e numa modalidade não é fácil, e os clubes têm uma responsabilidade enorme de 
desenvolver esse tipo de características no atleta porque serão esses atletas que irão fazer a diferença nos seniores”.
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 Mini-Voleibol: “É gratificante ver todo o envolvimento 
  que se sente neste clube” 

Patrícia Coutinho e Rui Araújo são os Coordenadores dos Minis A e dos Minis B femininos, respectivamente. Rui 
Araújo é também o responsável pelo sector feminino da Formação.

O que é que sobressai no trabalho com atletas tão jovens?

PATRÍCIA COUTINHO – “A satisfação de contactar com eles. É 
gratificante ver todo o envolvimento que se sente neste clube. Como se 
costuma dizer, aqui respira-se Voleibol. E quem está aqui é porque quer 
e porque se sente bem. Tanto atletas como treinadores e elementos da 
Direcção, estamos todos aqui por amor à camisola e creio que 
constituímos uma grande família, pois, para além da formação 
desportiva, nesta idade, também é importante trabalhar com regras, 
enquadramento social, etc”.

O que é preciso fazer para prender a atenção das crianças, 
sobretudo quando estão juntas e em número tão elevado?

RUI ARAÚJO – “Não somos nós que prendemos a atenção delas, elas é 
que prendem a nossa pois gostam muito de treinar. As crianças 
entendem o nosso comprometimento e os pais também confiam em nós 
e cria-se assim um núcleo, quase uma filosofia de trabalho. Tal como a 

Patrícia falou, a nossa prioridade, em todos os escalões, começando nos Minis A, é bastante clara: família, escola e a 
seguir treino, tentando conciliar todas essas três vertentes. 
Nós é que nos sentimos fortemente ligados a estes pequenos atletas: eles dão tudo de si, o seu gosto pelo Voleibol é 
bem evidente e ver isso motiva-nos ainda mais”...

Como é que se sentem o modo como o vosso trabalho está a ser visto pelos pais?

PC – “Temos os nossos objectivos e tentamos cumpri-los ao máximo e, mesmo que não o consigamos na totalidade, 
esforçamo-nos para obtê-los. Quando assim é, torna-se evidente aos olhos dos pais o nosso empenho e 
comprometimento para que os filhos deles sejam felizes. Tendo isto por base, é fácil por vezes agradar aos pais, que 
vêem que aqui se trabalha a sério, e que estamos sinceramente preocupados com a formação desportiva, social e 
pessoal dos seus filhos, que estão a aprender algo de positivo para a sua vida. Nem todos ficarão agradados com o 
nosso trabalho, mas temos a certeza que a maior parte vê com bons olhos este projecto”.

RA – “Como a Patrícia focou, sentimos por vezes que isto é quase como uma família e temos conhecimento de atletas 
cuja tradição no Voleibol passou de geração para geração. Mas tudo só é possível porque temos um grupo de adjuntos 
e voluntários que nos ajuda imenso. Estamos a falar daqueles que muitas vezes não dão a cara, mas que nos ajudam 
bastante, pois nós temos todos vida lá fora e algumas vezes, por motivos profissionais, não conseguimos estar aqui a 
cem por cento.
Um dos aspectos que funciona muito bem no nosso clube é que nós temos muitos treinadores e isso permite-nos ter 
um treinador a orientar um grupo reduzido de atletas, no máximo de oito a dez atletas, e os atletas identificam-se 
muito com aquele grupo e trabalham ainda mais...”

Nestas idades, é importante as crianças terem 
atletas que lhes sirvam de modelo de referência?

RA – “É fundamental. Durante os treinos, incentivamo-
los a verem jogos, mesmo na Internet, e nota-se que os 
miúdos que fazem isso têm uma literacia desportiva 
muito maior do que aqueles que não seguem o nosso 
conselho.
A Direcção também consegue envolver toda a gente em 
questões mais logísticas, mas que vão no sentido de eles 
começarem a ser consumidores de Voleibol, e articula 
muito bem, por exemplo, os apanha-bolas da equipa 
sénior, a arbitragem dos torneios de Mini-Voleibol, etc..”

PC – “Os atletas mais velhos, seniores e juniores, 
desempenham, acima de tudo, um papel muito 
importante enquanto modelos de aprendizagem, não só 
em termos desportivos mas igualmente em termos de 
valores e de postura e é muito importante termos duas equipas na I Divisão, dado que transmitem uma mensagem 
muito boa para os atletas da formação.
Para além disso, é algo que os nossos atletas conseguem ver que é possível alcançar e nesse sentido oferece-lhes 
muita motivação”.
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E para os treinadores, qual é a principal «recompensa» que extraem do seu trabalho?

RA – “São tantas e tão diversas... Primeiro, nós gostamos muito de Voleibol. Falando por mim, faço todos os dias 
sacrifícios para estar aqui, devido à minha vida profissional, mas é muito recompensador vermos um miúdo que não 
consegue fazer uma coisa e depois começa a conseguir fazer e olha para nós com uma cara como se dissesse 
«obrigado»... Para mim, isso é o que me traz mais satisfação: ensinar”.

PC – “Ao contrário daquilo que algumas pessoas possam pensar, definitivamente, nós não andamos aqui pelo dinheiro. 
Fazemo-lo por este tipo de recompensas que o Rui mencionou. Esta não é a nossa profissão principal, e isso implica 
esforço, dedicação, mas mantemo-nos aqui porque gostamos e porque vemos algo que se calhar outras pessoas não 
vêem: aquilo que o contacto com outras pessoas gera nos miúdos e no seu comportamento e só quem sente isso é que 
tem uma gratificação muito grande”.

O balanço do trabalho desenvolvido na formação...

RA – “... Tem sido muito bom. Este ano fizemos uma aposta clara no Mini-Volei. Nos últimos anos tínhamos sofrido 
alguns «abalos» em termos de estrutura. No masculino, mas sobretudo no feminino, por motivos diversos, financeiros, 
etc., alguns treinadores e atletas saíram e a única forma de reconstruirmos toda essa estrutura é através do Mini-Volei.
Nós não podemos dar continuidade ao nosso trabalho se não tivermos atletas. E acho que o Mini-Volei tem funcionado 
muito bem este ano. Primeiro, porque temos muitos mais miúdos desde o início da época e também porque nós desde 
o início definimos muito bem a forma como íamos trabalhar e fazemo-lo de uma forma muito específica. A Patrícia no 
Mini A, o Manuel Santos no Mini B masculino e eu no Mini B feminino, mas temos a preocupação de articularmos muito 
bem as coisas.
Por exemplo, há atletas do último ano da Patrícia que vêm treinar ao masculino e ao feminino para facilitar a transição 
no ano a seguir e talvez porque nós já nos conhecemos há muito tempo e a nossa formação é quase a mesma, também 
partilhamos muitas ideias e muitos princípios e, do meu ponto de vista, tem sido um trabalho muito espectacular”.

PC – “O concelho da Maia está a apostar fortemente no desporto, temos uma concorrência fortíssima à nossa volta, em 
termos de modalidades, desde a Ginástica, Futebol, Basquetebol, etc., e portanto nem sempre é fácil chamar as 
crianças para o Voleibol. No entanto, dado o nosso trajecto, dado o nosso equilíbrio de ideias e ao comprometimento, 
envolvendo todas as equipas e todos os escalões, torna-se notório que aqui se trabalha a sério e os resultados falam 
por si, não só em termos desportivos mas também em termos pessoais. Temos atletas que acabam por ser boas 
pessoas, que têm valores e que acabam por se diferenciar dos seus colegas de escola e isso é um trabalho que também 
é um bocadinho desenvolvido aqui”.
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 Mara Mata: “Funcionamos como um segunda família” 

Mara Mata é a Treinadora Adjunta da equipa de iniciados femininos.

Quais as características principais que deve possuir um treinador 
para orientar um escalão de iniciação ao Voleibol? 

MARA MATA – “Muita paciência, muita persistência e, acima de tudo, 
saber ensinar as crianças e jovens a atingirem os seus objectivos. 
Nesta idade, começam a entrar na adolescência, daí aparecerem outras 
prioridades, e é sempre um papel difícil para o treinador gerir tudo 
porque elas muitas vezes têm de faltar aos treinos para estudar, e os 
resultados ressentem-se disso”.

O facto de as atletas atravessarem um momento muito sensível 
na sua vida, nesta idade, dá aos treinadores uma 
responsabilidade acrescida?

MM – “Tenho a sensação que, por vezes, nós acabamos por passar mais 
tempo com elas do que propriamente os próprios pais. Funcionamos 
como um segunda família, pois, por vezes somos nós a transmitir aos 
pais questões que se passam com elas e que eles de alguma forma 

desconhecem.
Como estão numa idade em que têm muito acesso às redes sociais e têm outro tipo de prioridades, acabam por 
descurar um pouco a parte do desporto, vêem menos jogos, pelo que o treinador poderá ter aqui um papel decisivo ao 
levá-las a ver os jogos e a envolvê-las mais com as outras equipas do clube”.

O que é que dá mais satisfação a um treinador?

MM – “Acima de tudo, ver ao longo do tempo a evolução das atletas que foram treinadas por nós. Além disso, o facto 
de nós darmos um feed-back e elas conseguirem logo perceber o que queremos dizer, é a melhor gratificação que 
poderemos ter.
No caso deste grupo de trabalho, elas vêm quase todas do escalão de Minis A, pelo que à partida terão uma boa 
formação de base. Quando se pega numa equipa nova, é natural que as dificuldades sejam maiores, por haver um 
desconhecimento sobre as atletas.
Felizmente, esta geração apanhou um bom número de atletas. 
Elas estão no Castêlo da Maia, que é um clube que tem equipas na I Divisão e visa a alta competição e sem dúvida que 
qualquer atleta deve lutar por isso. E os treinadores e os atletas mais velhos devem procurar transmitir essa 
mensagem.
Até agora, a resposta tem sido positiva. Se tudo correr bem, poderão vir a disputar uma fase final nacional”.

  Filipe Lacerda: “A Formação é importante 
  pela sede de trabalhar” 

Filipe Lacerda é o Treinador Principal dos seniores femininos, funções que acumula com as de Treinador Adjunto na 
Selecção Nacional de Seniores Femininos.

Qual a importância do trabalho que é feito na formação para um 
treinador de uma equipa sénior?

FILIPE LACERDA – “A importância é sempre muita, principalmente 
hoje em dia, pois, com o panorama do Voleibol português, todas as 
jogadoras que vierem da formação para ajudarem a equipa sénior são 
bem-vindas.
Para mim, a formação é importante pela sede de trabalhar. Hoje em dia, 
essa sede de trabalhar existe, mas anda um bocado desaparecida do 
Voleibol. Antigamente, na formação toda a gente tinha a vontade de 
pertencer a uma equipa sénior e a um clube A, B ou C. Havia muito 
gosto no seu próprio trabalho e vontade de ajudar uma equipa e um 
clube”.

O Castêlo da Maia é, reconhecidamente, um clube que trabalha 
bem a formação. Os frutos desse trabalho estão a ser 
aproveitados?
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FL – “Não é fácil responder a essa questão. Hoje em dia, com as dificuldades que os clubes atravessam, torna-se mais 
fácil para alguns irem buscar os atletas que os outros formaram. É o caso do Castêlo da Maia, que formou já muitos 
atletas, e que viu alguns dos seus jogadores serem contratados por outros clubes.
A equipa de seniores femininos está a atravessar uma fase de transição. O clube quer que a equipa apareça outra vez a 
lutar pelos lugares cimeiros, mas há algumas situações que teremos de mudar lentamente, nomeadamente através de 
atletas que foram formadas no clube, mas se isso será possível, só o tempo o dirá”.

A formação está a assumir um papel cada vez mais importante no Voleibol e numa equipa que está em 
renovação?

FL – “A renovação tem a ver com a mentalidade das pessoas. Renovar não significa tirar as mais antigas e substitui-las 
por jovens. A própria formação só tem a lucrar com as atletas que estão há mais tempo no clube. Sobretudo com 
aquelas que têm carácter.
O Castêlo da Maia formou grandes atletas e lutou por grandes conquistas, tanto no masculino como no feminino. Na 
equipa feminina ainda temos duas atletas que pertenceram às equipas de grandes atletas de antigamente, mas elas 
próprias dizem que está na hora de as mais novas assumirem... mas as mais novas também devem saber que têm de 
dar muito ao clube. Não é só: “eu formei-me no clube e agora quero uma oportunidade”. A oportunidade tem que 
aparecer com o trabalho”.

Essas grandes jogadoras assumem a 
responsabilidade de serem vistas como figuras de 
referência para os mais jovens?

FL – “Acredito que sim. Tenho dialogado com elas e elas 
sabem que é esse o seu papel: através da sua 
experiência, tentar transmitir os valores do treino.
Isso demora tempo, mas é, de alguma forma, facilitado 
pela acção dessas atletas. Temos de aproveitar a 
formação, mas as atletas mais jovens têm de vir com 
uma grande mensagem: há que ter muito trabalho.
Tanto nos clubes como nas selecções, nunca vi um título 
ou uma conquista que fosse conseguido sem muito 
trabalho e sacrifício.
Para a formação ser feliz, há muita gente por trás que 
está a trabalhar de forma árdua”.

 Rosa Costa: “Só com sacrifício e empenho 
  conseguimos conquistar resultados” 

Rosa Costa é atleta da equipa de seniores femininos e antiga internacional de Voleibol indoor e Voleibol de Praia.

O que é que uma jogadora tão experiente transmite às jogadoras 
provenientes da formação e, como tal, ainda em «início de 
carreira»?

ROSA COSTA – “O que há a transmitir, sobretudo, é a vontade de fazer 
melhor, de trabalhar, de lutar por objectivos. 
A formação do Castêlo já foi muito forte, depois atravessou uma fase se 
calhar menos boa e agora é novamente alvo de uma aposta forte por 
parte da Direcção do clube. Considero muito importante incutir o 
espírito de sacrifício porque a juventude de agora não é como a de 
antigamente e provavelmente tem outras prioridades e o desporto fica 
um bocadinho para segundo plano.
Acho que isso é um pouco a mentalidade dos jovens em geral e é 
importante nós conseguirmos transmitir-lhes que é preciso fazer alguns 
sacrifícios, pois só com muito empenho é que se consegue conquistar 
resultados, que poderão se o objectivo principal, mas igualmente outros 
objectivos individuais e colectivos”.
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A forma como as jogadoras da tua geração viam as jogadoras mais experientes e como agora as da 
formação vêem as seniores mudou?

RC – “O Voleibol evoluiu e o facto de o Castêlo deixar de ter seniores influenciou um pouco a formação, porque quando 
somos miúdos olhamos para o topo e quando o topo não existe, os objectivos tornam-se difíceis até de delinear.
O Castêlo fez um esforço nesse sentido, de ter outra vez uma equipa sénior e competitiva para ter uma motivação 
extra para a formação e acredito que atingiu os seus intentos porque a formação está bem melhor e acho que elas 
podem pôr os olhos nas seniores e arranjar sempre alguma coisa de bom para imitar, apoiar e ter como objectivo”.

  Teresa Amaral: “Quem vem da formação, 
  vem preparado para jogar numa equipa sénior” 

Teresa Amaral é uma jovem atleta, actualmente nas seniores, proveniente dos escalões de formação do Castêlo da 
Maia.

Olhando sobre o ombro, como é que viste o teu percurso nos 
escalões de formação até chegares à equipa sénior?

TERESA AMARAL – “Sempre gostei muito de treinar no Castêlo, pois é 
um clube que apoia muito a formação e acompanha o trabalho das 
atletas de todos os escalões.
Senti-me sempre muito apoiada por todos, desde os jogadores, 
treinadores, dirigentes.
Chegar à equipa sénior era realmente um dos meus objectivos. A minha 
integração no grupo de trabalho das seniores foi fácil e eu adaptei-me 
bem. 
As atletas mais velhas são espectaculares no sentido de apoiar e facilitar 
a integração das mais novas e estou a gostar muito desta experiência”.

É difícil para uma atleta chegar à equipa principal?

TA – “É complicado, mas o trabalho que se realiza aqui no Castêlo é 
muito bom e quem vem da formação vem preparado para jogar numa 

equipa sénior e num escalão como a I Divisão. Também gosto da forma de trabalhar do treinador, que conhecia já da 
selecção”.

Quando chegaste à equipa sénior trazias algumas ambições. Que objectivos pessoais é que pretendias 
cumprir?

TA – “É claro que queria jogar, a titular, e poder contribuir para a equipa manter o bom nível que sempre teve.
Desde miúda que trabalho para ser chamada à Selecção Nacional. Tive uma experiência, mas foi muito curta e continuo 
a perseguir esse objectivo. 
Todos os atletas têm ídolos ou jogadores que lhes servem como modelos. Quando eu era mais pequena, gostava muito 
da Dani [Daniela Sol] e, agora, que estou a jogar com a Rosa [Costa], penso que ela é um óptimo exemplo a seguir”.
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 Vítor Pinto: “É crucial que eles tenham 
  muita vontade e muito querer” 

Vítor Pinto é o Treinador Principal dos juniores masculinos e adjunto dos seniores masculinos.

O lugar de treinador dos juniores é o ideal para assistir à 
transição dos atletas de juniores para seniores?

VÍTOR PINTO – “Sem dúvida, e muito mais num contexto como o do 
Castêlo da Maia, que faz uma aposta deliberada na formação e a prová-
lo está o número de atletas que ainda têm idade de juniores e que estão 
já no plantel sénior, alguns deles com uma participação já bastante 
activa na I Divisão. É óptimo poder contar com esse tipo de trabalho.
O ser treinador dos juniores acaba por ser um ponto privilegiado para 
ter um conhecimento mais profundo do nível e da qualidade dos 
jogadores.
E é com muito orgulho que nós podemos dizer que temos cinco atletas, 
quase metade do plantel júnior, na equipa sénior, dos quais quatro 
fazem parte da Selecção Nacional de Juniores. Evidentemente, é uma 
mais-valia para o clube e para os próprios atletas que entram num 
trabalho de competição a que, sendo só juniores, não teriam acesso, e 
acabam por ter um ritmo competitivo que lhes permite ter uma 
evolução superior”.

Ao longo do percurso do jovem até alcançar os seniores, o que é mais importante para ele lá chegar, já que 
nem todos o conseguem?

VP – “O mais importante é trabalhar muito. É evidente que o grupo e a questão técnica, a dinâmica e as condições que 
o clube proporciona têm uma grande importância, eles também têm que ter algumas características, não só físicas mas 
também mentais, comportamentais que lhes permitam conseguir ter um trabalho com muito rigor e muita 
responsabilidade, e acima de tudo é preciso terem vontade e verem o Voleibol como uma modalidade que envolve 
muitos sacrifícios pessoais, da sua vida académica e uma capacidade de gestão realmente pouco comum aos jovens 
destas idades. 
Tendo as condições criadas, que passam pelo clube, pelo técnico e pela gestão familiar dos próprios atletas, é uma 
questão de vontade e de eles se dedicarem à causa”.

A passagem de júnior para sénior é um salto 
significativo para o atleta; o trabalho do treinador 
também tem que ser psicológico?

VP – “É, sem dúvida, uma diferença muito grande e não 
é só pela questão técnica ou pela questão física que se 
nota essa diferença, mas igualmente e sobretudo pela 
experiência, pela maturidade, pela forma como encaram 
os momentos menos positivos e as fases do jogo.
Por vezes, os seus colegas de equipa acabam por ser 
jogadores que foram referências para eles e isso, em 
termos mentais, também condiciona e obviamente que 
nós, treinadores, também temos que ter isso em 
consideração e conversar com eles, desmontar um pouco 
esta questão mental porque tem muito a ver com os 
níveis de confiança dos jogadores, não só no treino, mas 
principalmente em competição.
Tentamos trabalhar essa parte mental para que eles se 
tornem mais fortes e possam integrar melhor e mais rapidamente essa mudança de nível de jogo”.

Dado que os tempos de crise afectam também o desporto, será que clubes como o Castêlo, que tem uma 
formação forte, estarão mais apetrechados para enfrentar esse problemas do que aqueles que descuraram 
o trabalho na formação?

VP – “Penso que isso tem a ver com a fase que os próprios clubes atravessam. Felizmente, desde que estou no 
Castêlo, foi sempre uma aposta declarada e faz parte dos princípios do clube trabalhar a formação, porque o clube 
também vive muito com esse tipo de trabalho, que envolve os jovens da comunidade aqui à volta. 
Não sei se estaremos melhor do que os outros, mas é evidente que como estamos habituados a trabalhar com os 
jovens na formação a integração destes atletas nos seniores estará à partida mais facilitada”.
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O que é necessário para um jovem poder vir a ser um grande atleta?

VP – “É preciso todo um conjunto de factores. Desde o trabalho que se faz no clube e nas selecções. A nossa função 
será dar-lhes os instrumentos e, acima de tudo, tentar explorar ao máximo o que é que cada atleta consegue dar, a 
forma como consegue evoluir, a forma progressiva como ele evoluiu técnica e tacticamente, a própria experiência e 
vivência de várias situações desportivas, quer em termos competitivos nas selecções e escalões jovens.
Sobretudo, parece-me crucial que eles tenham muita vontade e muito querer e depois alguns terão a capacidade e a 
potencialidade não só física mas também a questão da vontade de querer cada vez mais e melhor”.

  Bernardo Martins: “Sempre ambicionei 
  fazer parte dos seniores do Castêlo” 

Bernardo Martins, jogador das equipas de juniores e seniores masculinos e internacional júnior, em Voleibol indoor e 
Voleibol de Praia.

Jogas nos Juniores, nos Seniores e ainda na Selecção Nacional 
de Juniores; estavas à espera de chegar a este nível tão 
«depressa»?

BERNARDO MARTINS – “A partir do momento em que entrei na 
Selecção Nacional, foi-me dada a hipótese de integrar a equipa sénior 
do Castêlo da Maia. Inicialmente, fazer só alguns treinos e depois fazer 
parte do plantel.
Foi algo que eu sempre ambicionei: fazer parte dos seniores do Castêlo 
e da Selecção Nacional, mas confesso que não pensei atingir esses 
objectivos tão rapidamente.
E é claro que gostava de um dia ser titular na Selecção Nacional e 
igualmente na equipa de seniores do Castêlo”.

E o percurso realizado até aqui, nas camadas jovens, foi difícil?

BM – “Penso que não, mas também tive muita sorte devido à fornada 
que tivemos, porque foi uma geração muito boa e isso permitiu-nos 

sempre ter um bom nível nos treinos e um bom nível competitivo, e a partir daí considero que o meu percurso pode ser 
visto como normal”.

Tinhas algum ídolo ou jogador que visses como modelo?

BM – “Sim, na altura era o Jorge Alves [antigo jogador da Selecção Nacional, com mais de uma centena de 
internacionalizações], que jogava aqui no Castêlo e sempre foi o tipo de jogador que eu achei o expoente máximo do 
Voleibol”.

Que conselho darias aos miúdos dos escalões de formação de forma a conseguirem um percurso como o 
teu?

BM – “Que trabalhem muito e se apliquem nos treinos e nos jogos, pois acredito que se gostarem realmente da 
modalidade, conseguirão atingir os seus objectivos.
Penso que a entrada do Professor Rui Pedro [Silva] dinamizou muito o clube, principalmente os escalões de formação”.

Fevereiro 2014

www.cmgc.pt https://pt-pt.facebook.com/pages/CASTÊLO-DA-MAIA-GINÁSIO-CLUBE/253040404735351
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