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ç “Apaixonei-meporPortugal
aindanoMundial2010,massóme
tornei adepto em 2012”, explica
IvanLikhmanov,de23anos,ojovemque se tornoulouco pelaSeleção Nacional e pelo… FC Porto.
Ointeressepelofutebolsurgiuem
2008, quando a Rússia superou
todas as expectativas no Euro’2008 – até 2010 não tinha um
clube de coração. Depois viu os

EM2014DEU UMAENTREVISTA
ÀREVISTA‘DRAGÕES’
EDEPOISRECEBEU-AEMCASA,
COMOAUTÓGRAFODEHELTON
azuis e brancos nos oitavos-definaldaChampions e aequipaganhouao Arsenal(2-1). Nadasabia
sobre o clube naquelaaltura, mas
gostou do que viu. A partir desse
momento começoualer tudo sobre os dragões para saber alguns
factoshistóricosrelevantes.“Encontreientão umsite do clube em
russo(sitenãooficial),umfórume
conversei com outros adeptos.
Agora o FC Porto não é apenas
uma equipa, é uma parte do meu
coração”, conclui Ivan para expressaraligaçãocomosdragões.
Infelizmente, até agora, Ivan
não conseguiu ver o seu clube ao
vivo: “Nestes anos jogaram na

ADEPTO.AprovaacabadadapaixãoquesentepeloFC Porto

ÍDOLO.PosandoparaaposteridadecomSergueiYuran

Rússia com Spartak, CSKA e Zenit,masnãotiveoportunidadede
assistir aos jogos. Eraestudante e
nãopodiadeixarosestudospor3,

4 dias e ir a1500 kmaté Moscovo,
ouSãoPetersburgo(Ivanmorana
localidade de Kanevskaya, em
Krasnodar).” Duas vezes o FC

Porto jogou na Ucrânia mas, por
questões de segurança, não se
deslocou.SeaequipavieràRússia
novamente, “fareitudo o que estiver ao alcance para dar o meu
apoioemqualquerlugardopaís”.
Ivan já é conhecido no clube
porque,em2014,deuumaentrevista à revista ‘Dragões’, tendo
depois recebido a publicação,
com o autógrafo de Helton. O
portistatemumsiteparaosadeptos russos. A ideia é informar as
pessoassobreahistóriadoclubee
asuavidaatual. “NaRússia, atelevisão quase não presta atenção
ao campeonato português. Mas é
umaligaespecial, comjogadores
individualmente muito fortes”,
explicaIvan. *

IVANLIKHMANOVNÃO TEM AMAIS PEQUENADÚVIDA

“André Villas-Boasfoi omelhordosúltimosanos”
ç Quem foi para si o melhor
técnico do Porto nos últimos
anos?
IL – André Villas-Boas, sem dúvidanenhuma.Elelevouaequipa
a novas vitórias e ganhou a Liga
Europa.
R–Qualéojogadormaislendário
doPortonasuaopinião?
IL–Hámuitos. Porexemplo, Lucho González, Helton, também
HulkeobrilhanteFalcão.Agoraa
equipa tem jogadores como Iker

Fernando
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noSporting
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AhistóriadeIvan
Likhmanov,ojovem
quevaiapoiaraSeleção
frenteàEspanha

SalvadorMartinha
Humorista

Casillas e MaxiPereira, eles tambémsão lendas.
R–EqueméoseujogadorfavoritonaSeleçãodePortugal?
IL–GostomuitodoCristianoRonaldo e do Ricardo Quaresma.
R- FormadosnoSporting…
IL–Sim,diriaDanilo,maseletem
umalesão grave.
R-Eradifícilobteringressospara
oPortugal-Espanha?
IL - Tinha um grande objetivo
para o verão: ser voluntário (na

cidade de Rostov) ouir ao jogo de
sonho que é o Portugal-Espanha.
Passei todas as etapas para ser o
voluntário, mas na fase final negaram-me a credenciação sem
explicar as razões. Restava-me
compraroingressoparaumjogo.
TivesorteeagoravouapoiarPortugalno Mundial.
R-Vailevarbandeiras,camisolas
oufazeralgumaperformance?
IL – Irei com a camisa da Seleção
de Portugal, costuradaàimagem

de Portugal, que ficouemterceiro lugar em 1966, e com um cachecol. São presentes de amigos
portuguesesqueconheçohámais
de cinco anos.
R-SeaRússiajogarcomPortugal
quemvaiapoiar?
IL - Já estive no amigável em
2015. A Rússia venceu, mas não
senti alegria. Penso que vou
apoiar Portugal. Mas voudesejar
sorte àequiparussaparatodos os
outros jogos. *

çImaginemqueatrapalhadaespanholasesucediana
nossaSeleção.Oúnicobeneficiárioseriao‘InsóniasemCarvão’.Todooepisódioéum‘meme’.
AindanemcomeçouoMundialeLopeteguijáperdeua
equipa.Apartirdeagora,
qualqueronzeseráescalado
numquadrodeconflitodeinteressesqueacicataráarivalidadeentreBarcelonaeReal.
Permitam-mecantar:“Porra-da! Po-rra-da! Po-rra-da!”.
O timingescolhidoporLopeteguiparaseapresentar
comonovotreinador-ounão
éelequedecideasuavida?-é
comoaopçãoemusarrisco
aomeionocabelo:umamá
decisão.Jáacumuladuas.
ComFernandoSantosnada
distoseriapossível.Trata-se
deumhomemsério.Saiua
bemdetodososclubes,apesardeterumcustoparasi
mesmo,sobretudofinanceiro.Anívelmoral,Fernando
Santosencontra-senosantípodasdeum‘Pesetero’.É um
bálsamonomundocãoda
bola.Temossorteemtê-lo
comotreinador.Portugalpartenafrenteaníveldeempatiaentremísterejogadores.
Espanhajáperdeu.Donada
voltamosatersorte.
SeráestaadécadadePortugal?Esqueçam.Lembrei-me
daMariaLeal.
P.S.-AmanhãjáescrevodeSochi.Seacordaratempo,claro.

