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Mourinho, “os treinadores 
e os ‘destreinadores’”

ANDREW COULDRIDGE/REUTERS

José Mourinho encontrou no seu contributo para a pós-graduação uma forma de homenagear o trabalho académico

Rodeado por seguranças mas tam-

bém por muitos amigos, José Mou-

rinho voltou ontem à faculdade na 

qual se licenciou há 28 anos. Sem 

falar muito da actualidade desporti-

va, o técnico do Chelsea aproveitou 

a apresentação de uma pós-gradu-

ação da Faculdade de Motricidade 

Humana (FMH) para desvendar 

um pouco a sua ideia do que deve 

ser um treinador na actualidade.

“Há dez ou 15 anos, começou a de-

fi nir-se um novo papel do treinador. 

Começou a dizer-se que o treinador 

era um gestor de recursos humanos. 

Isso fi cou como uma verdade abso-

luta. Já concordei, mas agora dis-

cordo”, disse Mourinho, perante a 

plateia que enchia o ginásio da FMH, 

em Oeiras.

mos de ter capacidade de adapta-

ção”, acrescentou, antes de deixar 

um conselho para os outros profes-

sores do curso. “É fundamental não 

só passar o conhecimento, mas tam-

bém ajudar [os alunos] a analisar, a 

pensar e a discordar.”

Os amigos de outros tempos
O regresso de Mourinho à faculda-

de foi uma manhã diferente para a 

instituição e para o treinador. Para 

a instituição, porque os corredores 

se encheram de gente e de câmaras. 

Naqueles metros de percurso entre o 

hall de entrada e o ginásio onde de-

correu a apresentação, o treinador 

apenas foi dizendo aos jornalistas 

que não fi cou surpreendido com a 

transferência de Jorge Jesus para o 

Sporting (“para mim é tudo normal”) 

e que este ano não vai contratar ne-

nhum jogador em Portugal.

Chegado ao ginásio, Mourinho 

mostrou que também para ele a ma-

nhã era diferente. Por momentos, 

notou-se-lhe um nervosismo pouco 

habitual na voz. E as palavras que 

proferiu só o confi rmaram. “O fute-

bol deu-me tantas coisas, mas tam-

bém me tirou algumas, como a possi-

bilidade de estar mais perto de ami-

gos de toda a vida”, disse o treinador, 

que já antes se havia levantado para 

cumprimentar um desses amigos.

No início da sua intervenção, Mou-

rinho citou os nomes de alguns des-

ses colegas dos tempos de faculda-

de ( José Toureiro, Rui Carmo, Tozé 

“Biqueiradas” ou António Veloso), 

arrancando gargalhadas à plateia, ao 

lembrar os amigos que só chutavam 

de “bico”, os que se perderam nas 

aventuras das noites holandesas ou 

o que dizia que se deslocava sempre 

para o sítio certo, mas que os outros 

jogadores é que não o entendiam.

Rui Carmo disse ao PÚBLICO que 

esta referência “só mostra a gran-

deza” de José Mourinho: “Em Por-

tugal temos é de elogiar pessoas 

como ele”, disse o antigo colega de 

faculdade do treinador português, 

que agora dá aulas numa escola de 

futebol.

E será que Rui e os outros colegas 

imaginavam que Mourinho um dia ti-

vesse o estatuto de “melhor do mun-

do”?: “Imaginava que ele fosse longe 

porque tinha uma grande capacida-

de de liderança e uma enorme pai-

xão por esta área”, vinca Rui Carmo, 

mais assertivo do que outro dos ho-

menageados por Mourinho. “A área 

onde ele é referência a nível mundial 

é um nicho que estudantes daquela 

idade tinham difi culdades em imagi-

nar”, diz ao PÚBLICO José Toureiro, 

que sempre notou em Mourinho um 

especial jeito “na maneira de pensar, 

de enfrentar os problemas e na ca-

pacidade de inovar”.

Toureiro vivia na margem Sul do 

Tejo, tal como Mourinho. Um no Bar-

reiro e outro em Setúbal. Iam muitas 

vezes juntos para Lisboa e o agora 

professor de Educação Física não fi -

cou nada surpreendido por, quase 30 

anos depois, o milionário Mourinho 

não perder a oportunidade de falar 

dos amigos da faculdade. “O Zé é um 

altruísta, é uma boa pessoa”, disse 

ao PÚBLICO José Toureiro, poucos 

minutos antes de, juntamente com 

Rui Carmo, sair da faculdade no car-

ro de Mourinho. Certamente para 

recordar os velhos tempos.

Técnico do Chelsea esteve em Portugal para apresentar uma pós-graduação que ajudou a conceber. 
Reviu amigos e deu uma pequena palestra. “O treinador é um gestor dos seus próprios conhecimentos”

Futebol
Hugo Daniel Sousa

co, para quem “os ‘destreinadores’ 

têm conhecimentos, às vezes até de 

mais”: “Não sabem é gerir os seus 

conhecimentos”, explicou.

A pequena palestra de Mourinho 

serviu de aperitivo para a pós-gradu-

ação em Treino de Alto Rendimento 

que o treinador do Chelsea ajudou a 

conceber e da qual será um dos pro-

fessores, como o PÚBLICO já avan-

çou. As aulas começarão em Janeiro 

de 2016 e haverá apenas 30 vagas. 

“Se não fosse preciso ir muitas vezes 

às aulas, eu inscrevia-me”, brincou 

Mourinho, antes de referir a sua sede 

de conhecimento: “Sinto que tenho 

sempre alguma coisa a aprender. 

Nunca sabemos de mais.”

Destacando que o “aspecto men-

tal é fundamental” no seu trabalho, 

Mourinho alertou ainda para a ne-

cessidade de um treinador fazer uma 

“refl exão diária e permanente”. “O 

nosso processo é imprevisível. Te-

Lembrando que já passou “qua-

se mil jogos sentado no banco”, que 

tem “milhares de horas” de treino 

e que passa muitas noites sem dor-

mir a pensar no futebol, Mourinho 

apresentou então a sua tese: “O 

treinador, antes de ser um gestor 

de recursos humanos, é um gestor 

dos seus próprios conhecimentos. 

É preciso ter a capacidade de usar a 

bagagem de conhecimentos no mo-

mento certo.”

Mesmo de férias, o treinador de 

Setúbal continua com os dotes de 

oratória de sempre. “Que tipo de 

treinadores há? Costumo dizer, de 

forma sarcástica, que há os treina-

dores e os ‘destreinadores’”, disse 

Mourinho, gerando sorrisos na pla-

teia. “Os treinadores são os que me-

lhoram os seus jogadores e as suas 

equipas. Os ‘destreinadores’ são os 

que pioram os seus jogadores e as 

suas equipas”, acrescentou o técni-
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Treinador apresentou em 
Oeiras pós-graduação que 
ajudou a conceber p40

Mourinho, “os 
treinadores e os 
‘destreinadores’”
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Mourinho deu aula na Faculdade de Motricidade Humana
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 José Mourinho esteve hoje na Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa e fugiu aos comentários
sobre a atualidade desportiva. O mais bem sucedido treinador português voltou à faculdade onde se
formou para apadrinhar um curso de treino de alto rendimento e dar uma aula. Mourinho diz que há
treinadores e "destreinadores".
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Mourinho voltou à faculdade
José Mourinho esteve ontem na Faculdade de Motricidade Humana, na

apresentação da pós-graduação em treino de futebol de alto rendimento.

Questionado, no evento, o que pensava da ida de Jorge Jesus para o

Sporting, o técnico respondeu tratar-se de algo “normal”. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
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Curso ‘Special’
chega à FMH
Mourinho «grato» aos
seus professores vai
dar curso de treinadores
na “sua” faculdade.

Quemqueraprenderasertreina-
dor com José Mourinho? Assim

podia ser o lema do nova pós-gradua-
ção da Faculdade de Motricidade Hu-
mana(FHM)–queseráeminglês–,lan-
çadaontempeloscoordenadoresMou-
rinhoeAntónioVeloso(professor),onde
o Destakesteve presente. Depois dos
elogios, o técnico, sorridente, mostrou

JOÃO TOMÉ
jtome@destak.pt

um lado sentimental ao recordar cole-
gas e professores.

«O futebol deu-me muito, mas tam-
bémperdialgo, como o contacto regu-
lar com tantos amigos», disse o ‘Spe-
cial’ do Chelsea, que acrescentou: «te-
nho uma qualidade que o futebol não
conseguiutirar,nãomedeixei“endeu-
sar”enãoesqueço.Osformadoressão
para mim merecedores de um respei-
toespecial.»É«emhomenagem»aeles
queotécnicoparticipanapós-gradua-
çãoemTreinodeFuteboldeAltoRen-
dimento:custa9mileuros,começaem
janeiro(dura12a15meses),temoapoio
daFPF,asmelhorestecnologiasdispo-
níveis e é limitadaa30 participantes.

«Eu próprio gostariade fazer o cur-
so,tenhosemprealgoaaprender»,dis-
seMourinho,queadmitiu:«antestam-
bémviaotreinadorcomogestordere-
cursoshumanos,hojevejo-ocomoges-
tordoseupróprioconhecimento».«Há
treinadorese“destreinadores”»,expli-
cou para definir os que, apesar de te-
remconhecimento,pioramasequipas.

Mourinho não quer jogadores da Liga
e acha «normal» a troca de Jesus

JOSÉ SENA GOULÃO/EPA
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MOURINHO
SENTIMENTAL
APRESENTOU

CURSO
‘SPECIAL’ PARA
TREINADORES

DESPORTO • 11

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA


