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[64] AZUL E BRANCO EM CIRÍLICO

DA RÚSSIA, 
COM GESTOR

IVAN LIKHMANOV TEM UMA PAIXÃO QUE MAL CON-
SEGUE EXPLICAR: É ADEPTO DO FC PORTO NA 
LONGÍNQUA LOCALIDADE DE KANEVSKAYA, EM 
KRASNODAR, NA RÚSSIA. INSATISFEITO COM A 
FALTA DE INFORMAÇÃO QUE LHE CHEGAVA DOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO RUSSA SOBRE O TRI-
CAMPEÃO PORTUGUÊS, IVAN FOI ATRÁS DELA E 
CRIOU UM SITE DE APOIO AO FC PORTO COM NO-
TÍCIAS ACTUALIZADAS. EM RUSSO, CLARO ESTÁ.

Numa troca de emails com a DRAGÕES, o adepto 
de 19 anos contou que nem sempre apreciou fute-
bol. O primeiro jogo que viu foi dos oitavos-de-final 
da Liga dos Campeões, em que o FC Porto derrotou 
o Arsenal, com golos de Varela e Falcao e, segun-
do o próprio, foi aí, em Fevereiro de 2010, que se 
deixou conquistar: “Adorei a forma como a equipa 
jogou… O Hulk, o Falcao, todos os jogadores foram 
magníficos. No dia seguinte, comecei a procurar 
informação sobre o clube e, mais tarde, entendi 
que o FC Porto tinha ganho um lugar no meu co-

ração. Agora, vejo notícias e assisto aos jogos pela 
internet e o FC Porto tornou-se parte integrante 
da minha vida”.
Na época seguinte, Ivan foi presenteado com uma 
das épocas mais espectaculares da história do clu-
be, que conquistou a Supertaça, a Liga portugue-
sa, a Taça de Portugal e a Liga Europa. “Foi uma 
prenda enorme para mim, fiquei mesmo muito 
feliz. Quando comecei a gostar do FC Porto, não 
conhecia nada do clube, mas depois li a história 
e percebi que era um clube vencedor e com reco-
nhecimento mundial”, observa.
Depois de uma experiência inicial em que foi co-
ordenador apenas da parte noticiosa do website, 
Ivan decidiu dar um novo alento à paixão crescen-
te pelo FC Porto e estabeleceu um novo domínio 
e um novo site de apoio. Lançado a 1 de Junho de 
2013, o http://ru-fcporto.jimdo.com/ é o sítio certo 
para se encontrar as últimas notícias sobre os azuis 
e brancos em russo: “É o único na Rússia. A média 
de visitantes é baixa, mas o site ainda é recente e 

espero que aumente. Depois de jogos importantes, 
a quantidade de acessos aumenta e tive muitos 
visitantes quando o Quaresma voltou ao clube”, 
revela.
O facto de vários jogadores russos entrarem na 
história do FC Porto é um bónus para Ivan e o seu 
herói até é brasileiro: “Helton é o guarda-redes, o 
capitão, o líder… Espero que tenha uma recupe-
ração rápida. Quando jogo futebol, normalmente 
é a guarda-redes. Admiro-o muito e vejo-o como 
um exemplo”. Nunca pisou o Dragão, mas projec-
ta, para um dia sem data muito clara, conhecer o 
estádio. “Adorava sentir todas essas emoções, ver 
os jogadores de perto e sentar-me nas bancadas 
cheias. Tudo isso é um grande sonho para mim”, 
assume. A quase 4.000 quilómetros de distância, 
Ivan deixa uma mensagem para todos os adeptos 
portistas: “Quando a equipa passa por momentos 
menos bons, devemos continuar a apoiar. Temos 
de mostrar que gostamos da equipa e que estare-
mos sempre lá”. Um brinde a isso, Ivan! “Nasdrovia!”
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