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Rui Vitória deu aula
e revelou que erros
do guardião adversário
estavam previstos

VALTER MARQUES

TM Rui Vitória foi à Faculdade de
Motricidade Humana, na Cruz
Quebrada, explicar como preparou
o jogo frente ao PAOK, na Grécia,

que poderia colocar "uma época
em causa", pois estava em jogo a

qualificação para a fase de grupos
daLigados Campeões. E, paralevar
a melhor, o técnico
revelou que a equipa
esperava "erros do

guarda-redes" ad-
versário. A verdade é

que esse dado foi estu-
dado e acabou por se

concretizar, quando
Alex Paschalakis co-
meteu penálti sobre

Cervi, depois de per-
der o controlo da bola
ao tentar evitar um
pontapé de canto . Sal-
vio foi chamado a
converter e colocou o

Benficaavencerpor 2-1, num jogo
que terminou4-l.

No regresso à faculdade onde se

licenciou, Vitória teve um auditó -
rio repleto de estudantes atentos

para perceberem como a equipa
técnica preparou o encontro,
abrindo um pouco o jogo sobre a
forma como trabalha. Sobre odue-
lo com os gregos, assumiu que a
maior preocupação era anular
"Pelkas e Prijovic, o ponto forte
deles" . Paratal, "o central tinha de

ser rápido a ler o jogo, tinha de

chegar mais
rápido, tinha
de tirar pro-
fundidade de
formamais rá-
pida e o jogador da posição 6 tinha
muitas vezes de baixar para com-
pensar". As preocupações defen-
sivas começavam logo no "blo-
queio do pontapé de saída para
obrigar a que saíssem de forma di-
reta".

Sempre preocupado em falar no

plural, deixando elogios à equipa

que o acompa-
nha, o ribateja-
no de 48 anos
sublinhou a

importância
dos relatórios
com os dados
do adversário.
Neste capítulo,
realçouoreco-
nhecimento
desse trabalho

por parte do

grupo. "Quan-
do apresenta-
mos isto, fica
um grau de

certeza muito grande, pois é tudo
filtrado, há dias inteiros de traba-
lho. Quando mostramosumaima-
gem, tem grande probabilidade de
acontecer. Sabem quefoi tudo vis-
to e revisto e acreditam"

,
referiu.

Descanso é essencial
Otreinador,que, emtomde brinca



deira, questio-
nou se algum
aluno traba-
Ihavanumclu-
be da liga, pois
estava a "abrir
o jogo", tam-
bém abordou a
forma como

gere o físico do

grupo, em ci-
clos de jogos de três em três dias.
"Descansar é um dos aspetos a que
damos mais importância. Nos dois
dias a seguir é descanso quase total.
Temos perfis de jogadores, quem
dorme melhor ou pior, tudo está

monitorizado.Nodiaaseguir fazem

trabalhoderecuperação,noseguin-
te trabalho mais tático, no campo,
mas de baixa intensidade. Não é só

preparação física, tambémépreciso
uma preparação mental. " o

Adjuntos estiveram
atentos na sala

Rui Vitória chegou à Faculdade
de Motricidade Humana acom-
panhado pelos adjuntos, que as-
sistiram no meio dos alunos à
palestra. Arnaldo Teixeira, Pau-
lo Mourão e Luís Esteves senta-
ram-se no auditório, enquanto
Sérgio Botelho auxiliou o mister
a mudar os diapositivos. Tam-
bém Pedro Mil-Homens, respon-
sável pela formação das águias e

professor associado da FMH, es-
teve presente. Refira-se que foi
João Aroso, ex-adjunto de Paulo
Bento e professor na FMH,
quem iniciou a palestra, agrade-
cendo a presença de "um dos

pontas-de-lança da faculdade".


