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«Se Pep
só pensar
em mim e eu
só pensar
nele nenhum
de nós será

campeão»
'Special one' entusiasmado o Guardiola volta

a ser rival © Não contratará em Portugal

por

RUI BAIONETA

OSÉ MOURINHO, treinador
português que acaba de

abraçar novo desafio pro-
fissional, desta feita noJ Manchester United, esteve

ontem na Faculdade de Motrici-
dade Humana (FMH), em Oei-
ras, para lecionar o A.- módulo da

pós-graduação em Treino de Fu-
tebol de Alto Rendimento, da

qual é o padrinho, e abordou,
pela primeira vez, a sua media -

tica transferência.
O técnico chega num táxi e em

passo apressado, já 25 minutos
atrasado. A aula era para começar
às 9 horas, mas José Mourinho,
que se fez acompanhar pelo seu

adjunto Rui Faria, aterrou em Lis-
boa apenas às 8.18 horas, situação
que explica o atraso.

Neste momento, José Mourinho

cumprimenta os presentes, mas nem

pára. O técnico detesta chegar atra-
sado, apesar de todos os presentes
compreenderem os motivos.

A aula começa, mas, ao contrá-
rio do que estava previsto, sem a

presença de jornalistas - o Man-
chester United não autorizou. E é na

pausa para o lanche matinal que o
treinador português aparece mais

tranquilo e, bem ao seu estilo, lan-

ça uma questão em direção aos jor-
nalistas. «Querem alguma coisa da
minha parte?», atirou, sorridente.

E então, pela primeira vez en-
quanto treinador do Manchester
United, abordou algumas ques-
tões relativas ao futebol inglês,
mas, mais do que habituado a uma
ou outra rasteira, esquivou-se a

abordar temas relativos ao seu
novo clube.

Mas comentou, por exemplo, o

reencontro com Pep Guardiola, que
está a chegar ao Manchester City e

com o qual viveu interessantes epi-
sódios quando um treinava o Real
Madrid e o outro o Barcelona.

« Respondo dizendo que a minha

experiência não me permite ser ino-
cente. Quero dizer com isto que es-
tive com o Pep dois anos num cam-
peonato onde o campeão era eu ou
ele: ou o Real Madrid ou o Barcelo-
na. Numa situação como essa as lu-
tas individuais fazem sentido porque
podem ter influência. Se, no cam-



peonato inglês, eu me focasse nele e
no Manchester City, e ele em mim e

no Manchester United, nenhum ia
ser campeão», destacou.

Até porque, conhecedor profun-
do do futebol inglês — «Já faço um
bocadinho parte da mobília [da Pre -
mier League], quem vai melhorar o
nível são eventuais treinadores e jo -
gadores que chegam de novo e que
possam acrescentar alguma coisa,

pois já tenho sete anos de Premier

League, já sou um bocadinho da
casa» , comentou —

, sabe que a qual-
quer altura pode aparecer um can-
didato. O Leicester é disso bom

Em Inglaterra, nos

últimos quatro anos,

houve quatro campeões

diferentes. Isso diz

muito sobre

a competitividade...

exemplo: «Vejamos o campeonato
alemão: nos últimos cinco anos a

mesma equipa ganhou quatro, em
França a mesma coisa. Em Espanha

o Atlético ganhou uma vez e o Bar-
celona ganhou os outros três. Em

Inglaterra, nos últimos quatro anos,
houve quatro campeões diferentes.
Diz muito da competitividade» .

RECEITAS E DIREITOS TELEVISIVOS...

Frontal, o conceituado treinador
deixou alguns recados no que diz res-

peito aos direitos televisivos, em In-
gaterra divididos em partes iguais.

«O facto de ter os direitos televi-
sivos mais impactantes, e as receitas
televisivas serem distribuídas do
modo que são, permite o crescimen-
to da Liga enquanto competição, ao
contrário das outras ligas, onde os

tubarões são sempre os tubarões e

não permitem essa aproximação do

ponto de vista económico porque
querem que haja essa distância»,
apontou.

José Mourinho reforçou esta
ideia e lembrou que em Inglaterra
promovem a competição entre os

clubes e, dessa forma, o suspense
até final.

«Recordo que não gostei de ou-
vir o presidente da Premier League
dizer que não gostava que o Chel-
sea fosse campeão pelo segundo
ano consecutivo. É uma coisa que
dita noutro país teria um impacto
diferente. Nós interpretamos e ana-

lisamos na perspetiva de que é bom

para o campeonato inglês. É uma
história de sonho o Leicester po-
der ter sido campeão», atirou.

E, enquanto lembrava, mais
uma vez, que não está autorizado
a falar sobre o Man. United, aca-
bou por fazer uma revelação... im-
portante.

«Se estou a pensar contratar al-
gum jogador em Portugal? Ne-
nhum, nenhum... Não vou levar
nenhum daqui». Quanto aos elo-
gios que Ibrahimovic lhe dirigiu...

«Os verdadeiros amigos elo-
giam sempre», comentou, diri-
gindo-se para a sala de aula. Os

alunos já o aguardavam...

Pergunta-me se estou

a pensar em contratar

aigum jogador em

Portugal? Nenhum,

nenhum... Não vou levar

nenhum jogador daqui

«Estive cinco meses de férias
e agora 24 horas não chegam...»

-» Vestiu ontem apele deprofessor
eelogiouaquaMadedaturma;do
descanso àfatta de tempo...

José Mourinho explicou ainda
a matéria que foi apresentar sob
o tema: A partir da análise do

jogo para a organização da equi-
pa em campo.

«Não venho aqui ensinar nada.
Todos na aula são treinadores, uns
com mais experiência que outros.
Não venho aqui armado em pro-
fessor. A única coisa que vim aqui
fazer foi apresentar como é que eu
faço, venho mostrar como é o meu
processo entre a análise aos adver-
sários e como faço a transferên-

cia da análise para o processo de

treino, que acaba no dia antes do

jogo e que culmina com o plano de

jogo», disse.
E não deixa de ser curioso de,

entre a assistência, estar Adam
Sadler, analista tático do Leices-
ter [verpág. s].

«Está cá um colega que traba-
lha numa equipa inglesa e que
vai ser meu adversário no Lei-
cester. Não há problema algum.
O que vim mostrar é como é que
eu faço. Não são as minhas ideias

específicas em relação ao pro-
cesso de treino. Às vezes damos
à luz exercícios de treino e eles

têm de ter uma lógica, um pon-
to de partida e de chegada. Foi
esse processo que vim explicar
com base na minha experiên-
cia», explicou.

E lançou desafios: «Pedi-lhes
para se porem na pele dos joga-
dores e me ouvirem como se es-
tivéssemos a preparar um jogo.
Depois fiz-lhes um desafio giro,
utilizando terminologia que ou-
vimos na faculdade todos os dias
durante cinco anos: eu mostro -
-lhes análises de um adversário,
neste caso do Liverpool, e quero
que sejam eles a dar à luz exercí-
cios. Juntarem-se em grupos de
dois ou três e entrarem naquela



dinâmica da análise ao adversá-
rio, desenvolvimento de exercí-
cios e do processo de treino».

Certo é que, atualmente, José

Mourinho não tem tempo para ter

tempo, ele que até gostava de lançar
mais desafios aos seus alunos. E,

apesar de cansado, com tantos afa-
zeres e viagens, apresentou-se sem-
pre sorridente.

«Dia difícil... estou todo atarefa-
do. Disse-lhes que gostava de ir com
eles ao campo, ter um segundo dia

para ir com eles ao campo. Mas nes-
te momento é impossível. Estive cin-
co meses de férias e agora 24 horas
não chegam», desabafou.



Mourinho

aplaude
atrevimento
de Fernando
Santos

Discurso ambicioso do selecionador nacional elogiado pelo 'special one' © Diz que Portugal

tem equipa «com qualidade» o Não se atreve sequer a avançar com favoritos à vitória

RUI BAIONETA

MANCHESTER

UNITED e

futebol inglês à parte, e

como não podia deixar
de ser, José Mourinho
abordou também o pró-

ximo Campeonato da Europa, que se

realizará em França, bem como opi-
nou em relação à participação da se -
leção portuguesa e até onde ela po-
derá chegar.

Para começar, o special one gos-
tou muito do atrevimento do dis-
curso de Fernando Santos, ao as-
sumir, sem rodeios, a ambição de

conquistar o título.
«Como analiso as palavras de

Fernando Santos? Analiso de ma-
neira positiva porque também sou
um bocadinho atrevido nas abor-
dagens. Acho que com a experiên-

cia que ele tem, e com os jogado-
res que tem, com experiência, isso

também pode fazer a diferença»,
afirmou.

O técnico também não esque-
ceu, claro, o apoio que espera Por-

tugal por terras gaulesas.
«O apoio também vai ser gran-

de. Não há problema em afirmar -
-se pela positiva. É aquilo que acho

que os portugueses gostam de ou-
vir e que os jogadores precisam de
ouvir. Se não há nenhuma razão

para irem de pequeninos, por que
razão é que não hão de ir de gran-
des?», questionou.

TÍTULO NÃO 0 ESPANTA...

Mourinho está identificado com
a valia da Seleção portuguesa,
ciente de que esta poderá ser a úl-
tima oportunidade para alguns jo -
gadores conquistarem um trofeu

pela Seleção.

«Temos uma equipa com qua-
lidade, com experiência. Para al-
guns, se calhar deveríamos estar
um bocadinho virados para aqui-
lo que vai ser o futuro daqui a qua-
tro anos. Mas a opção foi centrar -
mo-nos só neste Euro pela idade de

muitos jogadores. É uma equipa
com experiência, com capacidade
e com um treinador que já jogou
Euros e Mundiais, que sabe perfei-
tamente como jogar este tipo de

competições curtas», opinou.
O técnico português, convida-

do a fazer uma análise sobre o que
pode ser o próximo Campeonato da

Europa, avançou sem rodeios.
«Não vejo uma seleção do ou-

tro mundo que possa dizer-se que
é super favorita, como podia dizer -
-se há uns anos, como há uns anos
a Espanha que dominou, e toda a

gente percebia que ia dominar. Se



me pedissem para dizer três equi-
pas que penso que vão ganhar o

Europeu, se calhar eu não conse-
guiria dizer. Se me pedirem cinco,
se calhar digo cinco e falho. Claro

que Portugal está nessas cinco»,
realçou. E acrescentou: «Portugal
é tão favorito como os outros to-
dos... entre aspas. Obviamente, há
uma dúzia de equipas que espe-
ramos que se qualifiquem para a

fase seguinte, embora ela seja mais
fácil de se atingir em função de al-
guns terceiros se qualificarem pela
primeira vez. Mas tirando uma dú-
zia de equipas que toda a gente
sabe que só lá estão porque a qua-
lificação o permitiu, a partir daí
há no mínimo meia dúzia de equi-
pas, e Portugal está incluído» .

O técnico acredita mesmo que
a seleção portuguesa poderá che-
gar longe no evento: «Se me dis-
serem que Portugal ganha, não
abriria a boca de espanto. Se for a

uma mcia -final ou aos quartos de
final muito menos abriria».

José Mourinho voltou a uma casa que bem conhece e foi trocando Ideias com quem o abordou


