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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bernardo_henrique.jpg" alt="Henrique dupa ce a adus victoria Botosani"
width="430" />Atacantul Henrique de Jesus Bernardo a acordat un interviu cotidianului Prosport
� care vorbe?te despre Rom�ia, O?elul ?i despre oamenii pe care i-a �t�nit aici ?i de care
este foarte �c�tat. El a povestit ?i experien?a traumatizant? pe care a avut-o � Iran ?i laud?
fotbalul rom�esc pentru calitatea sa.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">� doar 14
meciuri � tricoul tricoul ro?-alb-albastru, Henrique a marcat deja de 7 ori, dovedindu-se a fi
golgeterul de care aveam at�a nevoie. Atacantul de 1,87m �?l?ime ?i-a �ceput cariera �
2004, � localitatea natal?, la Campinas, iar apoi la v�sta de 20 de ani a trecut la FC Guarani,
pentru care a evoluat � Paulista A1, adic? prima divizie din zona Sao Paolo. Dup? dou?
sezoane aici, � care cele 8 goluri ale sale au ajutat la salvarea de la retrogradare, a fost
remarcat de Corinthians ?i adus � e?alonul de top al Braziliei, un lucru demn de remarcat av�d
� vedere multitudinea de juc?tori dintr-o ?ar? ca Brazilia. Nu a apucat s? marcheze niciun gol
pentru Corinthians, cu care a c�tigat Cupa, dar evolu?ia sa nu a trecut neobservat? peste
Ocean, el ajung�d la scurt timp � prima lig? portughez? la o forma?ie de tradi?ie: Vitoria
Setubal! A prins trei sezoane aici, marc�d 6 goluri � 39 de meciuri. Cariera sa a cunoscut un
regres apoi ?i a ajuns din nou �tr-un campionat zonal din Brazilia, transfer�du-se la forma?ia
Nautico. De aici a fost cump?rat de o echip? ceva mai exotic?, Aluminium Hormozgan din Iran.
Dup? doar 7 meciuri � care a �scris un singur gol s-a re�tors � Brazilia natal? la EC Sao Jose
din Divizia 1 Gaucho, pentru care a �scris un gol � 13 partide. El a venit liber de contract la
O?elul � toamn?.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Henrique
de Jesus Bernardo:</strong> <em>�M-am adaptat u?or � Rom�ia datorit? experien?ei mele
din Portugalia. Fotbalul de aici e foarte asem?n?tor cu cel lusitan, iar pe l�g? asta, faptul c?
mi-am dorit mult s? m? �torc � Europa, dup? experien?a groaznic? tr?it? � Iran, m-a ajutat s?
cresc rapid. Pozi?ia mea de atacant e de a?a natur? �c� trebuie s? dau multe goluri. C�d
jucam la Guarani, � Brazilia, am reu?it o chestie asem?n?toare, opt goluri � nou? partide. Sunt
foarte �c�tat de asta ?i totodat? concentrat s?-mi ajut echipa maxim. O?elul e un club de care
m-am �dr?gostit. Toat? lumea m-a primit extraordinar, nu m? a?teptam sincer s? fiu. Despre
Rom�ia nu ?tiam multe lucruri ?i credeam c? voi �t�ni oameni reci, dar a fost cu totul invers.
Sunt surprins de ospitalitatea ?i de c?ldura voastr? ?i totodat? extrem de fericit. Am g?sit aici tot
ce mi-am dorit fa?? de Iran de exemplu. Nici nu vreau s? �i mai amintesc ce a fost acolo. Au
fost cele mai lungi ?ase luni din via?a mea. Oamenii erau reci, nu �i r?spundeau atunci c�d le
cereai ajutorul. Mi-aduc aminte c? nu g?seam un loc unde s? pot bea o cafea, c? nu aveam
internet s? pot vorbi cu mama. Am stat foarte mult timp f?r? s? ?tiu ceva de ai mei. Sl?bisem
pentru c? nu puteam s? m? alimentez, un adev?rat chin! Am jucat acolo pentru bani. ?i regret
enorm pentru c? am tr?it o mare dezam?gire. Nici pentru un milion de euro pe lun? nu m-a? mai
�toarce acolo. Plus c? fotbalul este extrem de slab, nu are tehnic?, doar se alearg? �truna ?i
at�. Mi-a lipsit foarte mult o via?? normal?! Am �ceput fotbalul f?r? s? ?tie tata. Aveam 10 ani
?i mama era o microbist? convins?. Ea a vrut s? m? fac fotbalist, iar tata nici nu voia s? aud?,
voia ca eu s? muncesc de mic, a?a c? m? duceam pe ascuns la antrenamente. Acum s-a
�p?cat cu ideea ?i se bucur? pentru binele meu ?i pentru faptul c? am reu?it s? fac pasul spre
Europa. Recunosc c? despre Rom�ia nu cuno?team multe, dar c�d am ajuns aici am fost
surprins s? v?d un fotbal foarte calitativ.�</em></p>
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