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Portugal Sport: O projeto do futebol feminino do Feirense é relativamen-
te recente. Foi uma forma de acompanhar o evoluir dos tempos?
Paulo Lima: O futebol feminino em Portugal tem crescido muito nos últimos 
dois, três anos. A nível da formação nota-se uma evolução muito grande, 
com meninas de várias idades a jogar. Aqui temos a felicidade de existir 
competições femininas já a partir dos sub-17 e o caminho a seguir tem de 
ser esse. O clube abriu esta secção há três anos e todos os anos aumentamos 
o número de equipas e atletas. Os resultados que tivemos também ajudaram 
porque as coisas tem corrido manifestamente bem.

PS: Objetivos para a nova temporada?
PL: A ideia é aumentar o número de equipas e atletas, chegando o mais longe 
possível em termos competitivos. Nas seniores queremos subir de divisão 
e continuar a trepar por lá cima, para um dia chegarmos à Liga BPI. Nas 
juniores tivemos a felicidade de subir à I Divisão, com apenas oito equipas. 
Será um campeonato difícil mas temos argumentos para conseguir a manu-
tenção.  
A nível distrital conquistamos cinco títulos, basicamente ganhamos tudo o 
que havia para ganhar. E a tendência é repetir o feito ou pelo menos estar 
sempre na luta pelos títulos. É preciso ter consciência que será difícil repetir 
o que fizemos este ano.   

PS: Apesar do Feirense ainda competir nas divisões inferiores, a visibili-
dade e o prestigio que o clube tem torna-o mais atrativo para jogadoras 
de um nível superior quererem cá jogar e ajudar o Feirense a subir de 
divisão?
PL: Tirando se calhar os clubes grandes, não deve haver no país muitas insti-
tuições com um complexo desportivo como o nosso. E o nome do Feirense 
fala por si. As pessoas reconhecem prestigio e qualidade quando se fala no 
nome do Feirense. Somos um clube certificado no futebol masculino com as 
cinco estrelas e no feminino com três estrelas, o que é sinal que estamos no 
caminho certo.

Se um dia estivermos na primeira divisão nacional claro que vamos ter ca-
pacidade para ir buscar nomes maiores, mas o caminho faz-se passo a passo. 
Este foi o nosso primeiro ano a sério, os outros dois foram passados em pan-
demia, portanto este projeto é ainda muito recente.

PS: Sentem que a vossa secção é apoiada quer em termos de direção como 
de massa adepta? 
PL: A direção e o presidente sempre nos apoiou. Temos aqui todas as condi-
ções para desenvolvermos um bom trabalho. Em termos de adeptos, é uma 
modalidade nova e ainda não temos muitos adeptos. Nesta fase e com as 
nossas conquistas as pessoas vão começando a estar mais atentas ao futebol 
feminino e a perceber a nossa realidade. Não estou a ser demagogo quando 
digo que estamos nos seis, sete melhores clubes do país em termos de forma-
ção e já poucos conseguem ombrear connosco. Sentimos isso nos resultados, 
nos campeonatos, ganhamos quase sempre e ao implantarmos o Feirense no 
feminino a nível nacional, as pessoas irão começar a estar mais atentas ao 
nosso trabalho.

PS: Como é que se trabalha a formação no futebol feminino aqui em 
Santa Maria da Feira? Ao contrário do masculino, muitas jogadoras não 
começam a jogar futebol aos sete, oito anos, mas sim aos 17, 18.
PL: A Associação de Futebol de Aveiro tem feito um bom trabalho no fute-
bol feminino, não apenas em Santa Maria da Feira. Já temos meninas com 
alguns anos de futebol. Temos campeonatos de sub-17, sub-19, com muitas 
equipas e com atletas que tem apenas 15 e 16 anos. No Feirense em sub-11, 
sub-12 e sub-13 vamos ter três equipas com meninas a competir contra ra-
pazes, sendo que somos o único clube do distrito com equipas dessas idades, 
daí a que elas joguem contra equipas masculinas. É um trabalho que pode 
ser difícil no começo, mas que vai dar frutos no futuro, porque vão ganhar 
traquejo competitivo e em dois, três anos vão ser atletas melhor desenvolvi-
das física e tecnicamente. 

“A formação no futebol feminino vai dar frutos no futuro”
Paulo Lima, coordenador técnico do futebol feminino
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Santa Maria da Feira

Reservas: 
Google / Taberna do Xisto ou através do telefone 910 195 022

Informações e reservas :
smfeira@bestravel.pt ou pelo telefone 256 100 236 / 932 683 830

A sua viagem aos melhores preços!

 

PS: Acompanham o desenvolvimento escolar dos miúdos?
JF: Acompanhamos tudo, aliás as cinco estrelas que recebemos não foram 
por acaso. O Feirense abrange todos os critérios exigidos a uma formação de 
topo e que são necessários para  a certificação. Por exemplo, a meio da época 
pedimos a avaliação escolar de todos os nossos atletas, para fazer um balanço 
e se por vezes existir necessidade temos um psicólogo, um acompanhamento 
na sala de estudo, para que os miúdos tenham todas as condições de ter bons 
resultados académicos. Se necessário chamamos o atleta e o encarregado de 
educação e tentamos perceber o que se passa, caso o aluno tenha maus resul-
tados escolares. 

PS: Considera que a formação do Feirense é o topo da pirâmide do fute-
bol de formação em Aveiro?
JF: No distrito somos o topo da pirâmide. Acredito muito no nosso valor. 
Um dos meus sonhos no futebol seria um dia ver o Feirense sénior seguir 
o caminho de um Atlético de Bilbao. Gostava de ver o nosso clube apenas 
representado por jogadores de Aveiro, oriundos da formação local. Aveiro é 
uma imagem de marca na formação e de onde saem vários talentos. Se conse-
guirmos segurar esses talentos no plantel principal do Feirense, teremos uma 
das melhores equipas do país. 

Portugal Sport: O complexo desportivo do Feirense é ímpar na zona com-
preendida entre Porto e Lisboa. Dentro do clube que importância assume a 
hoje a formação do Feirense?
José Fernando: Algo que nos deixa orgulhosos é receber nas nossas instalações 
clubes como FC Porto e ouvir da parte deles elogios como “quem nos dera 
ter algo assim para a nossa formação”. Portanto o FC Porto tem a excelência 
na formação mas não tem estas condições em termos de complexo, eles aca-
bam por dispersar um pouco por todo o lado. Neste espaço concentramos 
toda a nossa formação, desde os petizes até aos juniores. 
De há vários anos a esta parte o Feirense apresenta sucesso desportivo de 
forma consecutiva no futebol de formação. Este anos temos os planteis e 
quadro técnico alinhavado, para mais conseguirmos mais uma vezes os nos-
sos objetivos, competindo com os nossos vizinhos daqui e com os nossos 
rivais a nível nacional. As nossas equipas de primeiro ano no contexto dis-
trital conseguem competir de igual para igual com equipas de segundo ano. 
Isso dá-nos uma margem de manobra interessante para evoluir os jogadores. 
Neste momento estamos com o nosso plantel de sub-17 e a base da equipa 
são miúdos sub-16, que fizeram 34 jogos no escalão acima e conseguiram 
ficar nos lugares cimeiros no campeonato distrital. 

PS: A filosofia da formação do Feirense passa por formar para ganhar, ou 
passa por formar adultos responsáveis?
JF: Temos sempre uma preocupação social e civil. Formar a ganhar, se possí-
vel, mas não vamos nunca vacilar na vertente pedagógica, porque nem todos 
estes miúdos vão dar jogadores. Muitos vão ter outros projetos de vida e vão 
ter uma carreira paralela ao futebol. Eu próprio joguei futebol, fui treinador, 
passei por camadas jovens, divisões distritais, nacionais e Liga Europa, quan-
do em 1999 fiz parte da equipa do António Sousa, conquistando a Taça de 
Portugal ao serviço do Beira-Mar. Hoje procuro transmitir aos miúdos da 
formação os valores humanos que aprendi neste meu percurso no futebol. 
E por isso mesmo sei que antes do futebol, tem de estar os estudos. Ninguém 
precisa de abdicar de uma coisa para ter outra, é possível ter uma carreira no 
futebol e estudar ao mesmo tempo ou ter uma carreira.

“O Feirense abrange todos os 
critérios exigidos a uma 
formação de topo”

professor José Fernando, diretor desportivo do futebol de formação

https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g312721-d4713176-Reviews-Taberna_do_Xisto-Santa_Maria_da_Feira_Aveiro_District_Northern_Portugal.html
https://santamariadafeira.bestravel.pt
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Portugal Sport: Como é que caracteriza o complexo desportivo do Fei-
rense, e que importância este assume no coração do clube?
Manuel Teixeira: O nosso complexo é a menina dos nossos olhos. Conheço 
o do Sporting, do Benfica, do SC Braga, do Vitória SC, são extremamente 
bem equipados, mas logo a seguir o nosso complexo é o melhor que temos 
em Portugal. É um orgulho nosso até porque o complexo não é camarário, 
pertence ao Clube Desportivo Feirense e é uma obra feita pela direção que 
está cá. Foi um sonho do nosso presidente e hoje temos esta obra que as 
pessoas podem admirar.
No complexo temos dois campos de relvados naturais, dois campos de fute-
bol de onze, um campo de futebol de nove e um campo de futebol de sete. O 
campo de futebol de sete e de futebol de nove, transforma-se também num 
campo de futebol de onze. Temos um ATL, onde os nossos meninos ficam 
até os país os virem buscar à noite. Temos um ginásio de grande qualidade à 
exploração, onde os nossos meninos tem um protocolo que os permite usu-
fruir desse espaço. Há ainda uma piscina, onde levamos os nossos meninos 
para fazerem recuperação física e muscular.
Neste momento queremos fazer mais um relvado natural com novos balneá-
rios, para fixarmos lá o futebol feminino.

PS: A formação do Feirense é acompanhada de perto pelos tubarões do 
futebol nacional. É possível gerir as expetativas dos miúdos quando são 
abordados por um dos grandes?
MT: É muito complicado. Isso cria expetativas nos miúdos e nos próprios 
pais, que ficam à espera que o telefone toque. Se o FC Porto contacta um 
pai a dizer que há interesse em contratar o seu filho, não temos hipótese. É 
o mesmo que se o Feirense contactar um miúdo da formação do Arrifanense 
ou do São João de Ver para o trazer para cá, o miúdo se calhar já nem dorme 
mais com a emoção. Percebo estas situações mas às vezes fico perturbado. 
Trabalho uma vida inteira nesta casa e de uma hora para a outra perco um 
menino, que vi crescer e se tornar jogador. 
PS: Acompanham a carreira dos jogadores que se tornaram profissionais 
depois de saírem do Feirense?
MT: Dou-lhe o exemplo do Rafa. É meu amigo, conheci-o quando ele veio 
para o Feirense. Na altura ele tinha 18 anos e saiu do Alverca e quis vir jogar 
para o norte, fazendo o último ano de júnior. Foi a Guimarães, Braga, Vila 
do Conde e não o quiseram. Quando veio a Santa Maria da Feira nós não o 

conhecíamos. Ele pediu se podia fazer aqui uns treinos e nós não fechamos 
a porta a isso. Fez dois treinos e o Nuno Mata Santos disse-me logo que 
tínhamos de ficar com ele. Nós não temos por norma facultar alojamento a 
atletas, mas o professor insistiu que devíamos apostar e lá lhe arranjamos um 
apartamento. Hoje joga no Benfica e na seleção nacional. E é um jogador 
formado na nossa casa, que nos garante direitos de formação sempre que é 
vendido. 
O nosso presidente tem uma filosofia interessante: todos os jogadores da 
formação que são vendidos, o investimento é feito para o complexo. Com a 
venda do Rafa do SC Braga para o Benfica, o Feirense usou o dinheiro rece-
bido a seu devido direito e investiu no complexo.

PS: O que é que considera que ainda falta no complexo do clube?
MT: Queríamos ter aqui o pavilhão das modalidades e já está garantido que 
vai acontecer. De resto nós temos espaço para aquilo que queremos. Com a 
entrada do futebol feminino começou a surgir a necessidade de expandir o 
número de campos. Neste momento temos de fazer alguma ginástica para 
encaixar aqui tantas equipas. O passo mais assertivo neste momento passa 
por criar um local próprio no complexo para o futebol feminino. É bom para 
a secção crescer e torna mais fácil gerir a ordem de treinos.

Manuel Teixeira, responsável pelo Complexo Desportivo do Feirense

“Neste momento queremos fazer mais um relvado natural 
com novos balneários, para fixarmos lá o futebol feminino.”


