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nome dos dragões conta: “O FC Porto
pode porque é um grande clube, o
maior de Portugal.” James já levantou uma Liga Europa no Dragão,
mas em 2011/12 ficou-se pela
fase de grupos da Champions e
caiu cedo na segunda prova.

James
Rodríguez

FC Porto
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“TRABALHO
PARA SER
O MELHOR
DA EQUIPA”

> Limite
Gosto muito de
desafios. Mais do
que isso, gosto
muito de grandes
desafios. Desde os
14 anos que lido
com responsabilidades”

> Saída
Quero estar
sempre em clubes
que sejam do top
mundial e o
FC Porto é um
deles, pelo que
estou feliz por
lá estar”

com individualismo. James é um
jogador de equipa, mas não se
desvia dos desafios e sabe que,
pela posição que tem em campo,
se arrisca a ser a bandeira do coletivo. “Gosto muito de desafios.
Mais do que isso, gosto de grandes desafios. Desde os 14 anos

ÉPOCA EM ANTEVISÃO

Colombiano chega domingo
com “grandes expectativas”

FC Porto

?

O

Manchester United é
um dos clubes mais atentos
a Jam e s R od ríg ue z . O FC
Po rto s abe -o , mas Jame s
contorna a questão e alega
que ela não assenta em conversas concretas que o façam d uv id ar de on d e v ai
cumprir a próxima temporada. “São só rumores. Quando saíram as notícias sobre
o Manchester United eu não
sabia de nada”, def endeu,
assumindo, portanto, que o
seu futuro é claro. “Quero ficar no FC Porto. Repito, sou
feliz no clube e estou muito

Esquerdino não
esconde que gostava
de jogar noutros
países no futuro,
mas adia o salto
satisfeito por poder continuar”, insistiu, sem se negar
a comentar a atenção que os
red devils lhe dedicam. “Se
seria tentador? Obviamente.
Como jogador, quero estar
sempre em clubes que sejam do top mundial e o FC
Porto é um deles, pelo que
estou feliz por lá estar. Se
um dia puder dar um passo
mais importante, melhor”,
admit e, con fes sando , porém, que Inglaterra nem sequer é o seu destino de elei-

Duelo > Maxi Pereira
e James Rodríguez num
confronto que vai ser
reeditado em 2012/13

ção. “Gosto mais da Liga espanhola, mas é claro que a
Premier também é um campeonato muito importante”,
ressalvou, piscando o olho a
campeonatos que, à luz dos
seus 20 anos, lhe parecem
estar destinados. Importa
rec ord ar q ue Jame s t em ,
desde o final de 20 10/11 ,
uma cláusula de rescisão de
45 milhões de euros.

MENSAGEM AOS ADEPTOS >
A fechar a entrevista a
O JOGO, James fez questão
de deixar uma mensagem
aos adeptos azuis e brancos.
“Espero que nos apoiem.
Os nossos adeptos são fiéis e
vêm aí grandes coisas. Espero
que possamos vencer muitos
títulos esta temporada”,
deseja o colombiano.
PUB

GENS

James confirmou aquilo que o nosso jornal já tinha
escrito: dia 8 está na Invicta. Depois de ter dado
uma perninha num encontro entre amigos de
Messi e de Falcao e de ter passado uns dias em
Miami, já está na Colômbia a gozar os últimos
dias de férias. Resumidamente, eis a sinopse
de James sobre o que pode ser a sua próxima
temporada: “Vou continuar no FC Porto e
tenho muitas expectativas. Quero acrescentar
muito para o clube e marcar muitos golos.”

L IMA

James
Rodríguez

Gosto mais da
Liga espanhola,
mas é claro que a
Premier também
é um campeonato
muito
importante”

OBA

CRÉDITOS

> Preferência

VAL /GL

“Acredito que
agora me vão
olhar com
outros olhos.
Terei mais obrigações e responsabilidades

sivamente com as críticas. O
tempo que se passou desde essa
fase deu-me maturidade”, vinca
James, acrescentando argumentos que lhe permitam esquivarse perante as evidências do Bilhete de Identidade e antecipar
uma nova era no Dragão. A partir de segunda-feira, Vítor Pereira recebe um candidato a
protagonista. ■

DEL

ames assumiu-se, durante
largas jornadas do último campeonato, como o melhor marcador do FC Porto, mas quando foi
preciso tirar as castanhas do
lume, teve de ser Hulk a chegarse à frente. O facto confirmou
que o colombiano, tendo ganho
protagonismo, estava ain da
afastado do papel principal, o
mesmo que agora se propõe a
assumir, mesmo sem saber se o
Incrível vai mesmo deixar o Dragão. Perguntado sobre se espera ter mais responsabilidades
em 2012/13, James foi afirmativo. “Sim, acredito que agora me
vão olhar com outros olhos. Terei mais obrigações e responsabilidades, mas sei lid ar com
esse tipo de coisas”, registou o
colombiano, em entrevista exclusiva a O JOGO, a dias de viajar para Portugal.

que lido com responsabilidades e
isso tem-me obrigado a amadurecer muito”, lembra o colombiano, contornando a questão da
idade e evocando um percurso
que lhe dá grande experiência ao
mais alto nível.
“Com 13 anos já treinava com
jogadores muito mais velhos do
que isso e sempre aproveitando
para ouvir e para aprender, inclu-

_

chester United. O italiano foi treinador
de James por umas horas, no encontro
de beneficência entre os amigos de
Messi e de Falcao, e defendeu que o
portista já estaria pronto para o salto
para um campeonato de maior dimensão, como o inglês.

“Quero ficar no FC Porto”

IVAN

J

No arranque para a terceira
época de azul e branco, o esquerdino promete um novo salto,
sendo fiel a uma ideia que tem
sido transversal ao seu percurso.
“Trabalho sempre para ser o melhor jogador da equipa em que
estou. É para isso que treino”, assume, sem confundir ambição

çou por registar, antes de colocar um
travãozinho na euforia. “Sou muito jovem e ainda estou a aprender. Tenho
várias coisas a melhorar até conseguir
ser o melhor”, referiu o esquerdino depois de Capello ter dito que ele seria
uma grande contratação para o Man-

POSIÇÃO PERANTE O MERCADO
James defende que o Manchester United é só um rumor e que
até prefere a Liga espanhola. Porém, garante que ainda faz, pelo menos, mais um ano no Dragão

JAMES SOBE A FASQUIA >> A dias de se apresentar no Olival, o colombiano
falou a O JOGO e antecipou o seu novo estatuto no plantel dos dragões
Jorge Bermúdez,
na Colômbia

Fabio Capello tinha tecido, a O JOGO,
rasgados elogios a James Rodríguez,
a quem adivinhou um grande futuro.
O colombiano leu e registou, mas
prefere não embandeirar em arco.
“Enche-me de orgulho que Fabio Capello tenha dito essas coisas”, come-

ÁLVARO ISIDORO/GLOBAL IMAGENS

grandes equipas, mas o FC Porto tem
bons jogadores e pode ganhá-la”, alimenta o colombiano, que já conquistou um troféu continental e evoca as
duas orelhudas (alcunha da taça na
América do Sul) que o clube levantou
em 1987 e 2004. Por isso, entende, o

Elogio de Capello caiu com moderação

PEDRO ROCHA GLOBAL IMAGENS

Por esta altura, é normal que não se
corte na ambição, que pode parecer
desmesurada e desenquadrada quando se fala em ganhar a Liga dos Campeões. James acha que é possível, mas
explica porquê. “O objetivo é grande,
é ganhar a Champions. Na Europa há

>> ITALIANO DEIXOU JAMES ORGULHOSO

ESTATUTO

“O objetivo é grande, é
ganhar a Champions. Na
Europa há grandes equipas, mas o FC Porto tem
bons jogadores e pode
ganhá-la, porque é um
grande clube, o maior
de Portugal

IVAN DEL VAL/GLOBAL IMAGENS

>> COLOMBIANO SUSTENTA QUE NÃO É SÓ CONVERSA

“Podemos ganhar a Champions”

