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“Agradeço a Deus por 
este momento incrível”
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REPORTAGEM

É russo, mas também 
teve de fazer uma longa 
viagem para chegar a 
Moscovo, mais propria-
mente 1200 quilómetros 
desde Krasnodar, na re-
gião de Kanevskaya, 
onde vive. Falamos de 
Ivan Likhmanov, adepto 
fervoroso do F. C. Porto 
que hoje vai estar nas 
bancadas do Estádio do 
Lokomotiv a torcer pelos 
dragões. “Quando soube 
o resultado do sorteio, fi-
quei radiante. Agradeço 
a Deus por este momen-
to incrível, pois há mui-
to tempo que queria as-
sistir a um jogo do F. C. 

Porto ao vivo. Esta pai-
xão nasceu em 2010, 
quando vi um jogo con-
tra o Arsenal. Apaixonei-
-me pelo clube, é difícil 
explicar, mas o F. C. Por-
to é a minha equipa. Não 
tenho mais nenhuma, 

Ivan Likhmanov fez viagem de 1200 quilómetros para cumprir  
um sonho e foi premiado com o bilhete do jogo

a perguntarem-me por-
que é que sou do F. C. Por-
to. Respondi-lhes que 
sou portista porque nasci 
para vencer”, confessa, 
sorridente. 

O peculiar adepto foi 
premiado pela Adminis-
tração portista com um bi-
lhete para assistir ao jogo e 
é um fenómeno entre os 
portugueses que se en-
contram na Rússia a 
apoiar o F. C. Porto. “Espe-
ro visitar Portugal em bre-
ve, pois tenho lá muitos 
amigos e o país é bonito. 
Os portugueses são muito 
acolhedores e tratam to-
dos por igual”, elogia Ivan, 
que se mostra confiante 
para o jogo desta noite: 
“Acredito na vitória, não 
sei por quantos golos, mas 
o importante é que o F. C. 
Porto consiga os três pon-
tos. No final, espero estar 
com alguns jogadores e o 
treinador. O Sérgio Con-
ceição é um grande líder e 
ama o clube. Isso faz toda 
a diferença”. v A.M.

Peregrinação  
de José Mourinho   
e CR7 sem pontaria
Dybala decidiu o United-Juventus no regresso de Ronaldo 
a Old Trafford. Paulo Fonseca perde com Pep Guardiola

OUTROS JOGOS A noite de José 
Mourinho começou com uma ida 
a pé para o estádio – como o trân-
sito de Manchester voltou a em-
patar os autocarros das equipas, o 
treinador português não fez por 
menos – e acabou com novo desai-
re do Manchester United, sem ca-
pacidade de resposta para o pode-
rio da Juventus. No regresso a Old 
Trafford, Cristiano Ronaldo não se 
emocionou com os aplausos que 
os adeptos lhe dedicaram antes do 
duelo e só lhe faltou o golo para 
abrilhantar outra boa exibição. 

À falta de pontaria do português, 
valeu à Juve o remate de Dybala 
para traduzir em números tanta 
superioridade. De Gea fez o que 
pôde, e não foi pouco, e a ele se 
deve que Mou não tenha que en-
golir uma derrota mais pesada. En-
quanto a Juventus reforçou a lide-
rança do Grupo H, os “red devils” 
aproveitaram o empate do Valên-
cia com o Young Boys (1-1) para 
manterem o segundo lugar.  

Noite infeliz também para Pau-
lo Fonseca, com o Shakhtar a sair 

do duelo com o Manchester City 
resignado à superioridade da equi-
pa de Guardiola (0-3). Bernardo 
Silva assinou o último golo dos 
“cityzens”, que, após a derrota 
inaugural, já assumiram a lideran-
ça do grupo porque o Lyon só em-
patou com o Hoffenheim (3-3).   

O Real Madrid ouviu assobios e 
não desanuviou o ambiente no 
Bernabéu com o triunfo pouco 
tranquilo sobre o Viktoria Plzen 
(2-1). Já Dzeko chegou-se à frente 
nos goleadores (5 golos), ao bisar 
no triunfo da Roma sobre o CSKA. 
A terceira jornada fecha hoje. v V.S.

SÉRGIO CONCEIÇÃO Está 
frio em Moscovo, mas o 
técnico portista que-
brou o gelo na sala de 
Imprensa quando disse 
que estava a dar respos-
tas mais curtas para faci-
litar a comunicação. 
“Estou a ser simpático”, 
disse, dirigindo-se à tra-
dutora russa. O treina-
dor do F. C. Porto está de 
alto astral e passou uma 
mensagem forte ao gru-
po, pedindo ambição 
máxima.  

“É um erro pensarem 
que pode existir algum 
conforto da nossa parte 
por termos quatro pon-
tos. O Lokomotiv quer 
reabrir as contas do gru-
po e, por isso, temos de 
estar em alerta e vivos 
no jogo. Só assim vamos 

“Temos de estar em  
alerta e vivos no jogo”

Arnaldo Martins  
Em Moscovo  
arnaldo.martins@jn.pt 

Técnico portista diz que é um erro pensar que a partida é mais 
importante para o Lokomotiv e elogia Éder e Manuel Fernandes

Condicionamento de Trânsito 
A4 – Amarante /Vila Real (Túnel do Marão)

Trabalhos de Manutenção
Sublanço: Nó de Ligação ao IP4 (Padronelo) – Nó da Campeã, 
entre o km 63 e km 82 

A Infraestruturas de Portugal, SA. informa que estão a decorrer 
trabalhos de manutenção no Túnel Marão.
A sua execução obriga ao corte de tráfego na A4, no sublanço e 
período abaixo indicado: 

- Sentido Vila Real / Amarante
Entre as 21h de dia 25 e as 6h de 26 de outubro
Corte de tráfego na A4, entre o Nó da Campeã e o Nó de 
Padronelo. 

Durante os períodos de corte de trânsito neste sublanço da A4, a 
circulação poderá ser efetuada através do IP4. 
Agradecemos a melhor compreensão para os eventuais transtornos 
que este condicionamento temporário possa provocar.

Número de Apoio ao utente: 707 500 501 

PUBLICIDADE

Sérgio Conceição apresentou-se com alto astral
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conseguir vencer”, disse 
o técnico, que ouviu 
com atenção as palavras 
de Yuri Semin, o homó-
logo russo: “Ele teve 
uma expressão engraça-
da, ‘Não nos podemos 
atirar para um rio sem 
saber se temos capacida-
de para sair de lá’. Penso 
que ele quis dizer que o 
F. C. Porto é uma equipa 
agressiva”.  

O jogo proporciona o 
reencontro com Éder, o 
herói português que 
passou pela mãos de Sér-
gio, em 2014/15, no Bra-
ga. O atacante realizou a 
segunda melhor época 
da carreira, com 14 go-
los, e um jornalista rus-
so desafiou o técnico a 
desvendar o segredo a 
Semin.  

“Não tenho nada a ex-
plicar ao treinador do 
Lokomotiv. Acredito 
que sabe tanto ou mais 

que eu. Tivemos, de 
facto, um ano fantásti-
co em Braga. O Éder e o 
Zé Luís juntos marca-
ram uns 30 golos. É um 
jogador fantástico e 
uma excelente pessoa”, 

Champions
Grupo D 
3.ª jornada

Estádio do Lokomotiv,
em Moscovo

20 Horas 
TVI

Treinador
Yuri Semin

Treinador
Sérgio Conceição

Lokomotiv F. C. Porto

Opções: Anton Kochenkov, Boris 
Rotenberg, Vedran Corluka, Mikhail 
Lysov, Dmitri Tarasov, Rifat Zhemaletdi-
nov e Igor Denisov 
Indisponíveis: Farfan, Kolomeytsev e 
Smolov (lesionados)

Opções: Vaná, Diogo Costa, Chidozie, 
Jorge, Diogo Leite, Bazoer, Óliver 
Torres, Hernâni, Corona, Adrián López e 
André Pereira 
Indisponíveis: Aboubakar (lesionado) e 
Soares e Mbemba (não estão inscritos)

Árbitro: Bobby Madden (Escócia)
Auxiliares: Francis Connor

e Alan Mulvanny
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Sérgio Oliveira Herrera

“Intruso” teve direito a selfie 

nem na Rússia”, faz no-
tar, ao JN, Ivan, que, por 
estes dias, se desdobrou 
em entrevistas, onde de-
monstrou todo o amor 
que nutre pelo emblema 
da cidade Invicta. “Já 
tive alguns benfiquistas 

O antigo jogador Yuran com o adepto portista

salientou, referindo-se 
ainda a Manuel Fernan-
des: “É preponderante 
na equipa. Ele e o Éder 
têm feito boa publicida-
de ao futebol por tu-
guês”. v


