
ANTÓNIO VELOSO REVELA

"Foi um dos dois
melhores alunos"

O mentor do High
Performance Football
Coaching não poupa
elogios ao treinador
JOÃO SOARES RIBEIRO

E 9António Veloso, em parce-
ria com José Mourinho, conce-
beu após-graduação High Per-
formance Football Coaching,
lecionada na Faculdade de Mo-
tricidade Humana e que foi fr e -
quentada por Rúben Amorim
em2017 .0 professor universitá-
rio desvaloriza as dúvidas em
relação às competências do téc -
nico , e até revela que foi um dos
melhores alunos daf ormação.

"Como professor acompanhei
a evolução do Rúben e posso di-
zer que foium dos dois melhores
alunos do curso. Foi por esse
motivo que fez posteriormente o

estágio com o José Mourinho em
Inglaterra", assume António
Veloso, que aindaf az uma com-
paração entre o seu curso e os le -
cionados na Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF): "Essa

certificação é como passar uma
carta de condução . Além da ex-
periênciaacumuladanasua car-
reira ainda tirou notas elevadas
nas mais variadas matérias da
Fisiologia do Esforço até àPsico -
logia. Alguns jogadores mos-
tram dificuldades de apreensão,
masnãofoiocasodele."

Assegurando que naf ormação
da Faculdade de Motricidade
Humana "háumaexigênciasu-
perior "

, o professor aindalem-
bra que Rúben Amorim fez o

curso noseguimento de umpro -
tocolo com a FPF destinado a
antigos internacionais, o

Preparado até
na comunicação
Após-graduação frequentada
por Rúben Amorimna FMH
abrange os mais variados temas
e, uma das cadeiras, é mesmo a
área da comunicação nos clubes,
de importância crescente. "São
mais de 300 horas, com o estágio,
de modo a dar a formação mais
completa. Quando o Rúben Amo-
rim falar com o f isiologista, o mé-
dico do clube ou até o diretor de

comunicação, poderá fazê-lo no
mesmo patamar", garante Antó-
nio Veloso ao nosso jornal.

"ALÉM DA EXPERIÊNCIA

ACUMULADANASUA CARREIRA,
TIROU NOTAS ELEVADAS NAS
MAISVARIADAS MATÉRIAS"

ANTÓNIO VELOSO, professor
universitário


