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"Não está em cima 
da mesa [unia saída 
do Atlético Madrid]", 
frisa o avançado 
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Joao telix so pensa em ter sucesso no emblema colcnonero 

United e Juventus na pré-época 

O futuro de João Félix conti-
nuará a passar pelo Atlético Ma-
drid. "[Uma saída do clube] não 
está em cima da mesa. Estou 
bem, estou focado no Atlético 
Madrid. Sinto - me tranquilo em 
relação ao futuro. Tenho a per -
feita noção daquilo que posso. 
fazer e, como tal, estou bem cd- • 
migo próprio", atirou o avança-
do de 22 anos, citado pelo Mais 
Futebol, durante a cerimónia de 
inauguração dos três campos 
indoor de padel, dois campos 
outdoor de relva sintética para 
futebol e equipamento para a 
prática de teqball no Complexo 
Desportivo Príncipe Perfeito, 
em Viseu. 

A lesão na coxa esquerda con -
traída em abril já faz parte cio 
passado e João Félix vai come - 
çando a olhar de soslaio para a 
época que se avizinha. "Ainda 
estou de férias, mas já comecei a 
treinar para preparar a pré -tem - 

"DEIXEI O BENFICA HÁ QUATRO 
ANOS E EVOLUÍ EM TERMOS 
FÍSICOS, TÉCNICOS E MENTAIS", 
VINCA O INTERNACIONAL LUSO 

porada. No entanto, ainda não 
estou a pensar muito no futebol", 
referiu o luso, que terá de apre 
sentar-se nas oficinas do Atleti a 
10 de julho. 

O João Félix atual é, segundo o 
próprio, uma versão melhorada 
daquele que deixou o Benfica em 
julho de 2019. "Claro que cresci! 
Deixei o Benfica há quatro anos e 
evoluí cm termos físicos, técni-
cos e mentais. É normal que tal 
tenha sucedido. Creio que tenho 
feito bem as coisas e é natural 
que esteja cada vez melhor", 
sublinhou o internacional por-
tuguês, assegurando que a 
quantia nele investida pelo Atlé-
tico Madrid [127M€1 não é uma 
cruz que carregue às costas: "Se 
penso nisso? Nunca! As pessoas  

é que se focam nesses valores. 
Nunca penso nisso, foco-me 
apenas no meu trabalho." 

Cobiçado na Premier League 
O vínculo contratual de João Fe 
lix é válido até 30 de junho de 
2026, o que não inviabiliza o fac-
to de o craque ser seguido aten-
tamente pelos colossos cio Velho 
Continente. A Premier League 
alberga alguns deles, tendo o luso 
sido recentemente colocado na 
rota cio Chelsea [e até do... Totte - 
nham . Nada que constituatuna 
tentação irresistível para o cami -
sola 7 dos colchoneros... 

O Atlético Madrid tem 
agendados quatro jogos parti 
culares. O primeiro teste tem 
lugar a 27 de julho, dia em que 
enfrenta o Ntunancia (3.4  divi-
são) em Burdo de Osma. Dia 30, 
em Oslo, capital cia Noruega, 
realiza um exame de fogo dian 
te do Manchester United, agora 
treinado por Ten Hag. O con-
junto de João Félix participa de-
pois no Troféu Ramón de Car 
ranza, enfrentando aí o anfi-
trião Cádiz a 4 de agosto. A pre-

  

paração encerra-se em Telavi-
ve, Israel, onde disputa um de-
safio com a Juventus. 

Antes de tudo isto, °grupo de 
trabalho de Diego Simeone vai 
trabalhar no duro. O reabertu-
ra da época está agendada para 
10 de julho e, após a realização 
dos habituais testes médicos, o 
plantei do Atlético Madrid pas - 
sara duas semanas concentrado 
em Los Angeles de San Rafael, 
uma localidade a 70 quilóme-
tros de Madrid. N.P. 


