
 

Pode perguntar por mais dados ou ver uma versão mais desenvolvida do currículo. 
http://superligachina.es/2016/01/30/entrevista-a-angel-lopez/#more-2124 

twitter: @alopezcoach 
https://es.linkedin.com/in/angel-lópez-pérez-6a0824109 

https://www.youtube.com/watch?v=IlOC67KRoYc&feature=youtu.be 

 

 

 

 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 
2011: Treinador nacional de futebol nível III. Licença UEFA PRO. Federação de futebol de 

Madrid. 
 
2001-2006: Licenciado em ciências da atividade física e do desporto. Universidade politécnica de 

Madrid.  
 Especialidade: Alto rendimento em futebol. Practicum: Investigação. 
 
2007-09: Mestrado universitário de preparação física em futebol. Real federação espanhola de 

futebol. 
 
2006-07: Magistério em educação física pela universidade Camilo José Cela de Madrid. 
 
2006-07: Realizado primeiro curso de doutoramento pertencente ao terceiro ciclo universitário 

para o diploma de doutor em CC da atividade física e do desporto. 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL     Alto rendimento: 
 

2º treinador: 

 
GUANGZHOU R&F. Época 2015. 
 
Equipa de 1ª divisão da superliga chinesa. 
 
- Classificação para a fase de grupos da Champions League asiática. 
 
GETAFE C.F.S.A.D: Março 2013 - Época 2014/15 

 
Equipa de 1ª Divisão da liga espanhola de futebol profissional. 
 
F.C. PETROLUL PLOIESTI: Época 2013/14 

 
Equipa de 1ª divisão da liga romena de futebol profissional. 
 
- Participação nas fases prévias para a classificação para a UEFA Europa League. 
 
2014: Direção sozinho no banco de primeira divisão na liga espanhola de futebol 

profissional por sanção do treinador principal. 
 
 
 
2014: Segundo treinador mais novo da primeira divisão na liga espanhola de futebol profissional. 

 

Preparador físico 
 
GETAFE C.F.S.A.D: 6 Épocas: 2007-2013 

 
Treinadores principais com que formei corpo técnico: Víctor Muñoz Manrique 2008-09; José Miguel 
González del Campo “Michel” e Víctor Sánchez del Amo 2009-11; Luis García Plaza 2011-13, Cosmin 
Contra 2013-15. 
 

2010-11: Participação na pequena liga de grupos da UEFA Europa League. 
 
2009-10: Classificação para a UEFA Europa League. 7º lugar na Liga. 
  Semifinais Taça do Rei. 
2008: Preparador físico mais novo da primeira divisão na liga espanhola de futebol profissional. 

 

DADOS PESSOAIS 

 
Ángel López Pérez 

+ 34 625 61 60 06 
www.alopezcoach.com 

lopezperezangel1@gmail.com 
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