
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 49

  Cores: Cor

  Área: 9,23 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 99867374 26-06-2022

Crc.".'+' 

João Félix a praticar teqball no novo espaço em Viseu 

João Félix 
afasta saída do 
Atlético de Madrid 
Avançado está "focado" no clube espanhol e 
nunca pensa que foi transferido por 120 milhões 

José Ricardo Forefra 
desporto@jn.pt 

INTERNACIONAL O avança-
do português João Félix 
afastou, ontem, os rumores 
de uma eventual saída do 
Atlético de Madrid, onde 
joga há três épocas, quando 
é apontado como possível 
reforço de clubes ingleses. 
"Estou focado no Atlético", 
garantiu o futebolista à 
margem da inauguração de 
um complexo desportivo 
que a sua empresa criou em 
Viseu, cidade onde cresceu. 

"Estou bem, estou focado 
lá, agora estou a treinar para 
depois chegar na pré-época 
e estar na melhor forma 
possível", afirmou. Os tra-
balhos no Atlético de Ma-
drid arrancam a 10 de julho, 
até lá o avançado vai conti-
nuar a aproveitar as férias 
de verão. 

João Félix mostrou-se 
"tranquilo em relação" ao 
futuro porque, disse, tem a 
noção do que pode fazer e 
confessou que após ter dei-
xado o Benfica se sente um 
"jogador melhor". "É dife-
rente, cresci. Já passou al-
gum tempo, vai agora para o 
quarto ano fora do Benfíca e 
cresci em termos técnicos, 
físicos e mentais. Cresci em 
tudo, é normal. As pessoas 
vão evoluindo, amadure-
cendo ainda mais e clara-
mente estou diferente do 
que quando estava no Ben-
fica", declarou. 

Já sobre a sua transferên-

  

cia milionária para o Atléti-
co de Madrid, por 120 mi-
lhões, a mais calado futebol 
nacional, o avançado inter-
nacional português garan-
tiu que esse montante não 
tem influência no seu ren-
dimento em campo. 

"As pessoas é que se focam 
muitos nesses valores. Isso 
nunca me passa pela cabeça, 
nunca estou apensar nisso, 
faço simplesmente o meu 
trabalho, tento fazer o meu 
melhor e depois as pessoas 
é que ficam a pensar nesses 
valores", referiu. 

Em três épocas, João Félix 
contabiliza 111 jogos pelo 
Atlético de Madrid e regista 
29 golos. • 

INVESTIMENTO 

Inaugurou 
espaço desportivo 
em Viseu 

João Félix investiu no 
Complexo Desportivo 
Príncipe Perfeito, em Vi-
seu, um espaço dedicado 
ao futebol, padel e te-
qball (uma espécie de té-
nis de mesa, mas pratica-
do com os pés). O João 
Félix - JF79 Sports Cen-
ter possui três campos 
para padel, dois para fu-
tebol. Na inauguração, e 
em jeito de brincadeira, 
o jogador disse só ter 
"um bocadinho mais de 
jeito para o futebol" do 
que para os outros dois 
desportos. 


