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Os números de Portugal
no Mundial

Hugo Viana vai vestir o ambicionado número dez no 
Mundial da Alemanha. Ricardo é o número um, enquan-
to Figo manteve o sete. Cristiano Ronaldo também man-
teve o seu número, o 17, enquanto Deco continua com 
o 20. 
Numeração das camisolas da selecção nacional: 
1 - Ricardo 
2 - Paulo Ferreira
3 - Marco Caneira
4 - Ricardo Costa
5 - Fernando Meira
6 - Costinha 
7 - Luís Figo
8 - Petit 

9 - Pauleta 
10 - Hugo Viana
11 - Simão Sabrosa
12 - Quim 
13 - Miguel 
14 - Nuno Valente
15 - Luís Boa Morte
16 - R. Carvalho

Deco: «É hora de esquecer 
aqueles que não foram
chamados»
Não, não havia nevoeiro na manhã desta sexta-feira e, pelo 

que se saiba, Deco não chegou para remir o povo das incer-
tezas. O luso-brasileiro não pretende ser o Dom Sebastião, 
o salvador do futebol português mas, pela recepção tida no 
aeroporto de Sá Carneiro, pode afirmar-se com alguma segu-
rança que os adeptos lusos aguardam pequenos milagres saí-
dos dos pés do jogador do Barcelona. Numa postura descon-
traída e destilando uma simpatia e disponibilidade que tanto 
jeito dariam a outras personagens do nosso futebol, Deco re-
cebeu os parabéns pela recente conquista da Liga dos Cam-
peões e mostrou-se «extremamente feliz e orgulhoso» por 
ter vencido três provas europeias nos últimos quatro anos. 
Mas a hora era de abordar o presente da selecção nacional 
e projectar o futuro da equipa no Campeonato do Mundo da 
Alemanha. Começando pelo fim, o médio reconheceu que 
sonha «com a possibilidade de se sagrar campeão do mun-
do», mas logo coloca um travão na euforia dos que o escu-
tam. «Primeiro, vamos concentrar-nos na fase de grupos e 
encarar isso com muita seriedade e respeito. Teoricamente, 
passaremos com facilidade, mas o futebol tem dado muitas 
lições a quem não é humilde. Vamos pensar, para já, no jogo 
com Angola, que por ser de estreia irá colocar-nos muitas 
dificuldades», avançou o luso-brasileiro, que também não 
se escusou a deixar alguns comentários relativamente à lista 
dos 23 escolhidos por Luiz Felipe Scolari.

As frases que não 
se esquecem

Os Mundiais têm sido férteis em golos, em lances de 
génio, em histórias e em frases. Cada edição do Campe-
onato do Mundo rendeu uns quantos risos a quem estava 
do outro lado, a ouvir falar as estrelas. E muita coisa se 
ouviu desde que o Mundial começou a cativar o mun-
do... 
Numa recolha feita pela agência Europa Press, Benito 

Mussolini abre uma longa lista de frases para recordar. 
Escreveu à altura o ditador italiano «vencer ou morrer» 
num telegrama que chegou aos jogadores em 1938, 
quando se preparavam para defrontar a Hungria na fi-
nal. 
A Itália venceu e, da parte da Hungria, houve resposta. 

«Hoje salvei a vida a onze seres humanos», disse o guar-
da-redes Szabo, no final da partida. 
Na final entre Brasil e Uruguai, em 1950, as palavras 

dos dirigentes uruguaios também não foram muito ani-
madoras. «Já cumpriram o objectivo ao chegarem aqui. 
Fiquem satisfeitos se sofrerem menos do que cinco go-
los», disseram. A verdade é que o Uruguai venceu e o 
presidente da FIFA, Jules Rimet, reconheceu a sua sur-
presa. «Estava tudo previsto... excepto o triunfo do Uru-
guai». 
Bobby Charlton foi a grande figura do Mundial de 

1966 e o sucesso subiu-lhe à cabeça. «Quando o árbitro 
apitou para o final pensei: Bobby, és o melhor. Somos 
campeões. Agora, cada dia ao levantar-me, penso que 
faço parte da história de Inglaterra», contou. 
Em 1978, Luis Menotti, técnico da Argentina, voltou-

se contra os jornalistas. «Não só não sabem nada de fu-
tebol, como se os fechassem sozinhos numa casa não 
conseguiriam escrever uma carta à mão», afirmou. 

Tudo, tudo para vencer 
Quatro anos mais tarde, Pablo Portas, presidente da Fe-

deração Espanhola de Futebol, disse que dava tudo para 
ver a sua equipa ganhar na edição que teve lugar no país 
vizinho. «Tudo, tudo! E quando digo isto, refiro-me à 
minha camisa, ao casaco, à gravata...» Talvez fosse tam-
bém por isso que os alemães escreveram: «É um caos, 
mas com gente amável», nos jornais. 
Maradona marcou com «a mão de Deus» em 1986 e 

Bobby Robson, seleccionador inglês em 1990, não se 
esqueceu do episódio. «Peço ao Maradona que, por fa-
vor, jogue com os pés», disse o britânico. 
No Mundial de 1994, o russo Oleg Salenko apontou cin-
co golos e teve de beber quatro cervejas para fazer os 
controlos anti-doping. Pouco depois disse: «É mais fácil 
fazer cinco golos do que mijar». Nesse mesmo Mundial, 
o defesa Andrés Escobar teve o azar de fazer um auto-
golo e foi assassinado por esse mesmo motivo pouco 
tempo depois. Estava longe de imaginar que tal seria 
possível o jornalista que escreveu num diário colombia-
no, poucos dias antes: «Que se mantenha o respeito, por 
favor. Basta, a vida não termina aqui.»

Uma equipa de sonho
Uma equipa onde pode juntar os melhores jogadores 

portugueses de todos os tempos. Um onze de sonho, o 
melhor do século, a Selecção das Selecções. É esse o de-
safio que lançamos. 
De 1921, quando Portugal entrou pela primeira vez em 

campo enquanto Selecção, até hoje, Maisfutebol elaborou 
uma primeira lista de nomeados. 
Tem cinco alternativas para cada uma das posições em 

campo, para escolher o seu onze seleccione um jogador 
em cada opção.

17 - C. Ronaldo
18 - Maniche
19 - Tiago
20 - Deco 
21 - Nuno Gomes
23 - Hélder Postiga
?? - Paulo Santos
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O primeiro Mundial foi disputado em 1930, 
no Uruguai, surgiu do sonho do presidente 
da Fifa, na época uma entidade com apenas 
24 anos, Jules Rimet, de realizar um torneio 
reunindo as selecções de todo o planeta. O 
troféu, baptizado de Taça do Mundo, passou 
a chamar-se Jules Rimet, em 1946, e déca-

das mais tarde ficaria a selecção definitiva 
Brasileira. Esvaziada com a desistência de 
muitas selecções européias, somente Fran-
ça, Iugoslávia, Romênia e Bélgica atraves-
saram o Oceano Atlântico. Do continente 
americano para disputirem-se  entre eles o 
Brasil, Argentina, Chile, México, Bolívia, 
Peru, Estados Unidos e Paraguai, além dos 
uruguaios, donos da casa. Após das 17 par-
tidas e 64 golos marcados, a Taça chegou à 
decisão com os rivais da dois anos. O Uru-
guai, medalha de ouro em 1924 e 28, venceu 
a Argentina por 4 a 2, no estádio Centenário.
Dorado abriu o placar e colocou o Uruguai 
em vantagem ao 12º minuto do jogo. Peu-
celle, aos 20 min, e Stábile, aos 37 min, vi-
raram o jogo para os argentinos. No segundo 
tempo, aplaudidos pelos adeptos o Uruguai 
dominou a partida e Cea, Iriarte e Castro de-
finiram a goleada. 

URUGUAI vence primeiro MUNDIAL

Campeão
Vice
3º Colocado

Uruguai
Argentina
Estados Unidos

Marcadores

Guilhermo Stábil (Argentina) 8
Pedro Cea (Uruguai)  5
Carlos Peucelle (Argentina) 3
Preguinho (Brasil)  3
Bert Patenaude (EUA)  3

Dados da Copa

Ano:   1930
País:   Uruguai
Data (início/final): 13/07-30/07
Selecção vencedora: Uruguai
Total de espectadores:434.500
Cidade e estádios: 1

Dados dos Jogos

Países participantes: 13
 Argentina E. Unidos
 Bélgica  França
 Bolívia  México
 Brasil  Iogosláva
 Chile  Paraguai
 Peru  Roménia
 Uruguai
Número de partidas: 18
Número de golos: 70
Final: Uruguai 4 - 2 Argentina

ITÁLIA vence

Campeão
Vice
3º Colocado

Itália
Checoslováquia
Alemanha

Marcadores

Oldrich Nejedly (Checoslo.) 4
Angelo Schiavio (Itália)  4
Edmund Conen (Alemanha) 4
Raimundo Orsi (Itália)  3
Leopold Kielholz (Suiça) 3

Dados da Copa

Ano:   1934
País:   Itália
Data (início/final): 27/05-10/06
Selecção vencedora: Itália
Total de espectadores:395.080
Cidade e estádios: 8

Dados dos Jogos

Países participantes: 16
Argentina E. Unidos          Suécia
Alemanha França
Austria  Holanda
Bélgica  Hungria
Brasil  Itália
Egipto  Roménia
Espanha Checoslováquia

Número de partidas: 17
Número de golos: 70
Final: Itália 2 - 1 Checoslováquia

Lá vão 16 para o Mundial
O segundo Mundial foi disputado em 1934 
na Itália e foi marcada pela política e pelo 
fascismo que estava ganhar força no terri-
tório italiano. Através do seu líder, Benito 
Mussolini, o governo quis mostrar “a nova 
imagem do país” e, com este propósito, o fu-
tebol era uma excelente ferramenta.
Reforçada por uma legião de estrangeiros 

descendentes dos italianos, a Itália consa-
grou-se campeão mundial, pela primeira 
vez, em frente da Checoslováquia, para sa-
tisfação de Mussolini. 
Na decisão, os anfitriões perdiam até os 
40min do segundo tempo, quando empa-
taram e forçaram a prolongação. Schiavo 
virou-se como o herói do título quando ele 
marcou o golo da vitória.
Um dos destaques do torneio foi a seleção da 
Áustria, que ficou conhecida como “Wunder-
team” (time maravilha, em alemão). Os aus-
tríacos caíram somente na semifinal, diante 
dos donos da casa. Porém, o segundo mun-
dial não contou com a presença do Uruguai. 
O primeiro campeão da história boicotou a 
competição, em retaliação ao Euro que foi 
no organizado em 1930.
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ITÁLIA vence

Campeão
Vice
3º Colocado

Itália
Hungria
Brasil

Marcadores

Leonidas da Silva (Brasil) 8
Gyorgy Sarosi (Hungria)  5
Gyula Zsengeller (Hungria) 5
Sílvio Piola (Itália)  5
Gino Colaussi (Itália)  4

Dados da Copa

Ano:   1938
País:   França
Data (início/final): 04/06-19/06
Selecção vencedora: Itália
Total de espectadores:483.000
Cidade e estádios: 8

Dados dos Jogos

URUGUAI Campeão após da guerra

Campeão
Vice
3º Colocado

Uruguai
Brasil
Suécia

Marcadores

Oldrich Nejedly (Checoslo.) 9
Omar Oscar Miguez (Uruguai) 5
Chico (Brasil)   4
Alcides Ghiggia (Uruguai) 4
Zarra (Espanha)   4

Dados da Copa

Ano:   1950
País:   Brasil
Data (início/final): 24/06-16/07
Selecção vencedora: Uruguai
Total de espectadores:1.337 000
Cidade e estádios: 6

Dados dos Jogos

Países participantes: 13
Bolivia  Itália              Uruguai
Brasil  Iugoslávia
Chile  México
Espanha Paraguai
E. Unidos Suiça
Inglaterra Suécia

Número de partidas: 17
Número de golos: 70
Final: Brasil 1 - 2 Uruguai
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O último Mundial antes da Segunda Guer-
ra Mundial a Itália conquistou o segundo 
título. Campeões em 1934, os italianos re-
petiram a proeza mas desta vez em territó-
rio francês.

Na decisão, a Itália derrotou a Hungria por 
4 a 2 e voltou a casa com o troféu. A Hun-
gria chegava a ser credenciada pelo poder 
ofensivo nesta época, onde eles marcaram 
13 golos nos três jogos que deviam jogar  
- 6 a 0 contra os Índios Holandeses, 2 a 0 
contra a Suíça e 5 a 1 contra a Suécia. Os 
italianos venceram a Noruega, 2 a 1, Fran-
ça, 3 a 1, e Brasil, 2 a 1.
Os heróis italianos neste jogo decisivo fo-
ram Piola e Colaussi, autores com dois go-
los cada um. Os húngaros, restaram os go-
los de Titkos e Sarosi. O Mundial de 1938 
foi a primeira em que o Brasil conseguiu 
realizar uma boa campanha, sendo elimina-
do só nas semifinais pelos campeões. Leô-
nidas da Silva, o “Diamante Negro”, termi-
nou a competição como o melhor marcador 
com oito golos em quatro jogos. Umas das 
ausências mais sentidas foi a “Fúria Espa-
nhola”. Por causa da Guerra Civil que co-
meçou em 1936 e terminou um ano depois 
do Mundial, a Espanha não participou nes-
te Mundial. Os dois italianos Ferrari e Co-
laussi foram os grandes responsáveis pela 
conquista na França. Além deles, a compe-
tição teve a participação de outros grandes 
jogadores, como o checo Planicka, os bra-
sileiros Domingos da Guia e Leônidas da 
Silva e o húngaro Sarosi.

O Mundial em perigo

Países participantes: 15
Alemanha Índia Hol.        Suíça
Bélgica  Itália
Brasil  Noruega
Cuba  Polónia
França  Roménia
Holanda  Suécia
Hungria  Checoslováquia

Número de partidas: 18
Número de golos: 84
Final: Itália 4 - 2 Hungria

Devastada pela Segunda Guerra Mundial, 
a Europa não tinha condições para organi-
zar o Mundial em 1950 e ficou paralizada 
durante 12 anos. O Brasil, único candida-
to,  construiu um dos maiores estádios do 
mundo na época, poucas semanas antes do 
ínicio do Mundial.

O torneio foi uma festa de golos. Para o 
Brasil realizou e mostrou-se como a melhot 
equipa com golos fantásticos neste Mun-
dial. Como o 7 a 1 contra Suécia e o 6 a 1 
contra a Espanha.
Na fase final, a Seleção Brasileira conti-
nuou a dominar os seus adversários e che-
gou na último jogo, contra o Uruguai, no 
estádio de Maracanã só precisando apenas 
um empate.
No jogo, o Brasil abriu com o golo de 
Friaça, mas os uruguaios empataram com 
Schiaffino e viraram com Ghiggia, que em 
vez de cruzar, como fez no lance do primei-
ro golo, enganou o brasileiro Barbosa e  fez 
um lance direto. Os uruguaios venceram 
por 2 a 1 e silenciaram o Maracanã. 
A partida marcou também a despedida da 
camisa branca e calções azuis, uniforme da 
selecção nesta época. 
Uma das maiores surpresas, de toda a his-
tória do Mundial, foi a derrota da Inglaterra, 
que estreava pela prineira vez o Mundial, e 
perderam contra Estados Unidos, por 1 a 0.

Após 12 anos
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Alemanha Ocidental vence a taça

Campeão
Vice
3º Colocado

Alemanha Oc.
Hungria
Áustria

Marcadores

Kocsis (Hungria)   11
Probst (Áustria)   6
Morlock (Alemanha Ocidental) 6
Hügi (Suiça)   6
Ferenc Puskas (Hungria) 4

Dados da Copa

Ano:   1954
País:   Suiça
Data (início/final): 16/06-04/07
Selecção vencedora: Alemanha Oc.
Total de espectadores:943.000
Cidade e estádios: 6

Dados dos Jogos

Países participantes: 16
Alemanha Oc. Hungria       Checos.
Áustria  Inglaterra    Turquia
Bélgica  Itália         Uruguai
Brasil  Iogoslávia
Coréia do S. México
Escócia Checoslováquia
França  Suíca
Número de partidas: 26
Número de golos: 140
Final: Alemanha 3 - 2 Hungria

Uma primeira para o Brasil

Campeão
Vice
3º Colocado

Brasil
Suécia
França

Marcadores

Just Fontaine (França)  13
Pelé (Brasil)   6
Helmut Rahn (Alemanha) 6
Vavá (Brasil)   5
Peter McParland (Irlanda do N.) 5

Dados da Copa

Ano:   1958
País:   Suécia
Data (início/final): 08/06-29/06
Selecção vencedora: Brasil
Total de espectadores:868.470
Cidade e estádios: 11

Dados dos Jogos
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Após a derrota dos brasileiros na final do 
Mundial de 1950, os uruguaios viu ainda a 
sua selecção caír. Se nesta Copa não houve 
todos os ingredientes da tragédia brasileira, 
desta vez a injustiça pela derrota foi maior 
ainda.
Após 16 anos, a Europa voltava a sediar 
uma Copa do Mundo, desta vez na Suíça. A 
Hungria era a melhor equipa nesta época e 

parecia invencível durante cinco anos. Co-
mandado pelo Ferenc Puskas, os húngaros 
massacraram todos os seus adversários até 
chegar à final, com vitórias de 9 a 0 contra 
a Coréia do Sul, 8 a 3 com as reservas da 
Alemanha Ocidental, e duas vitórias por 4 a 
2, contra Brasil e Uruguai.
Além destas goleadas, muitas outras acon-
teceram, o que marcou esse torneio como o 
Mundial dos golo, com uma incrível média 
de 5,38 golos por jogo.
Conhecida como “Selecção de Ouro”, os 
húngaros abriram 2 a 0 em menos de 15 mi-
nutos de jogo em todas as partidas, inclusi-
ve na final, contra os alemães.
Mas o improvável entrou em campo e, logo 
na seqüência, a Alemanha Ocidental empa-
tou e, aos 39min do segundo tempo, virou o 
placar. Puskas ainda teve um gol mal anula-
do no último minuto de jogo.

No bom caminho Entrada do Péle...
O Mundial de 1958 foi na Suécia, neste 
compeonato foi marcado pelo Pelé. Foi na 
Suécia que este garoto que tinha só 17 anos 
começou a encantar o mundo. O Mundial 
foi também marcada pelo primeiro título 
Mundial do Brasil.
Ao lado do Pelé estavam alguns dos maio-
res jogadores de todos os tempos do fute-
bol. Gilmar estava na baliza. Na direita, 
Djalma Santos, que só jogou na final (nos 
outros jogos De Sordi foi o titular), encheu 
os olhos dos europeus, enquanto Nilton 

Santos, a “Enciclopédia do Futebol”, bri-
lhava no lado esquerdo. No meio-campo, 
Zito uniu-se ao talento magistral de Didi. 
Na frente, além de Pelé, Zagallo, Vavá e 
toda a irreverência e genialidade de Garrin-
cha completavam o ataque. 
Pelé e Garrincha, além de Zito e Vavá, só 
entraram no terceiro jogo do Mundial, con-
tra a União Soviética com a vitória de 2 a 0, 
a pedido do treinador, eles não saíram mais. 
Nas quartas-de-final, o fantático golo do jo-
vem Pelé, contra País de Gales que deu a 
vitória à Selecção Brasileira por 1 a 0.
Na final o Brasil enfrentou Suécia e vitó-
ria incontestável de 5 a 2, com dois do Rei, 
dois de Vavá e um de Zagallo.
O outro destaque neste torneio foi a Fran-
ça. Onde Just Fontaine, que terminou a 
competição como o melhor marcador, com 
13 golos. 

Países participantes: 16
Alemanha Oc. Inglaterra    Suécia
Argentina Iogoslávia   Paraguai
Áustria  México         
Brasil  Checoslováquia
Escócia País de Gales
França  Irlanda do N.
Hungria União Soviética
Número de partidas: 35
Número de golos: 126
Final: Suécia 2 - 5 Brasil
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Garrincha rei do Mundial
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Polêmicas e decepções
Segunda do Brasil

Campeão
Vice
3º Colocado

Brasil
Checoslováquia
Chile

Marcadores

Garrincha (Brasil)  4
Vavá (Brasil)   4
Leonel Albert (Chile)  4
Florian Albert (Hungria)  4
Drazan Jerkovic (Iugoslávia) 4

Dados da Copa

Ano:   1962
País:   Chile
Data (início/final): 30/05-17/06
Selecção vencedora: Brasil
Total de espectadores:776.000
Cidade e estádios: 4

Dados dos Jogos

Inglaterra Vence

Campeão
Vice
3º Colocado

Inglaterra
Alemanha Oc.
Portugal

Marcadores

Eusébio (Portugal)  9
Helmut Haller (Alemanha Oc.) 6
Geoffrey Hurst (Inglaterra) 4
Franz Beckenbauer (Alema. Oc) 4
Ferenc Bene (Hungria)  4

Dados da Copa

Ano:   1966
País:   Inglaterra
Data (início/final): 11/07-30/07
Selecção vencedora: Inglaterra
Total de espectadores:1.614 677
Cidade e estádios: 7

Países participantes: 16
Alemanha Oc. Hungria        URSS
Argentina Inglaterra     Uruguai
Brasil  Itália
Bulgária Iugoslávia
Chile  México
Colômbia Suiça
Espanha Checoslováquia

Número de partidas: 32
Número de golos: 89
Final: Brasil 3 - 1 Checoslováquia

Se a Copa anterior marcou o surgimento 
do Pelé, o Mundial de 1962 consagrou-se 
Garrincha. Com as actuações brilhantes e 
fintas desconcertantes, o avançado das per-
nas tortas liderou o Brasil e conquistou o 
segundo título mundial nos chilenos.

Na equipa titular houve poucas mudanças 
em relação ao 1958. Mauro e Zózimo en-
traram nos lugares de Bellini e Orlando, 
respectivamente. A maior surpresa foi Pelé, 
que logo no segundo jogo, contra a Che-
coslováquia, se lejou-se e foi o substituto 
de Amarildo. 
Na final, Mauro tornou-se  o segundo capi-
tão brasileiro a receber a Taça Jules Rimet. 
O avançado das pernas tortas também foi o 
protagonista de uma polêmica na competi-
ção. Expulso nas semifinais contra os chile-
nos, pude disputar o decisivo e último jogo 
após uma manobra criativa.
Nesta Taça as ausências mais sentidas fo-
ram da França e da Suécia. As duas selec-
ções não conseguiram classificar-se nas eli-
minatórias, que contaram com um número 
recorde de 56 países. 
A competição também teve o maior núme-
ro de marcadores. Seis jogadores marcaram 
quatro golos cada: Garrincha, Vavá, Leonel 
Sánchez (Chile), Albert (Hungria), Jerko-
vic (Iugoslávia) e Ivanov (URSS).

Polêmica, violência e decepção marcaram 
o Munidal de 1966, disputada na Inglater-
ra. Os donos da casa ficaram com o título, 
o primeiro e único na sua história, numa 
final contestadíssima contra a Alemanha 
Ocidental.
No tempo normal a partida terminou-se 
empatada por 2 a 2. No prolongamento, um 
golo ilegal do inglês Hurst “a bola não pas-
sou a linha”, foi determinante no resultado. 
Os ingleses ainda marcaram mais um an-
tes da final. Com uma equipa envelhecida, 
a Selecção Brasileira, actual bicampeão, 
acabou eliminada ainda na primeira fase, 
com uma derrotas para Hungria e Portugal, 
e uma única vitória, contra a Bulgária, por 
2 a 0, golos de Pelé e Garrincha. Essa foi a 
última partida oficial em que os dois joga-
dores actuaram juntos.
Além dos brasileiros, a Itália também foi 

uns a cair na primeira fase, após uma his-
tórica derrota pela Coréia do Norte, por 1 a 
0. Já o avançado português, Eusébio, com 
nove golos, foi o marcadore do torneio.
O destaque curioso desta competição ficou 
por conta de um cachorro chamado Pickles. 
Na vésperas do Mundial, a Taça Jules Ri-
met foi roubada e o cão o encontrou numa 
floresta no subúrbio de Londres.
Além do marcadore Eusébio, o Mundial 
contou com o talento de outros grandes jo-
gadores, como o alemão Beckenbauer e os 
ingleses Banks, Hurst e Bobby Charlton.

Dados dos Jogos

Países participantes: 16
Alemanha Oc. França          URSS
Argentina Inglaterra     Uruguai
Brasil  Itália
Bulgária Hungria
Chile  México
Corréia do N. Portugal
Espanha Suiça

Número de partidas: 32
Número de golos: 89
Final: Inglaterra 4 - 2 Alemanhia Oc.
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Países participantes: 16
Alemanha Oc. Escócia    Uruguai
Alemanha Or. Haiti          Zaire
Argentina Holanda        
Austrália Itália
Brasil  Iugoslávia
Bulgária Polônia
Chile  Suécia
Número de partidas: 38
Número de golos: 97
Final: Alemanha Oc. 2 - 1 Holanda

31 DE MAIO DE 2006 - A Voz de Portugal - 7 
Caderno Especial do Mundial

Uma terceira para Brasil Nova taça para o Mundial
Terceira para o Brasil

Campeão
Vice
3º Colocado

Brasil
Itália
Alemanha Oc.

Marcadores

Gerd Muller (Alemanha Oc.) 10
Jairzinho (Brasil)  7
Teófilo Cubillas (Peru)  5
Pelé (Brasil)   4
AnatoliBishovets (URSS) 4

Dados da Copa

Ano:   1970
País:   México
Data (início/final): 31/05-21/06
Selecção vencedora: Brasil
Total de espectadores:1.673 975
Cidade e estádios: 5

Dados dos Jogos

Países participantes: 16
Alemanha Oc. Itália            URSS
Bélgica  Marrocos    Uruguai
Bulgária México
Brasil  Peru
El Salvador Romênia
Inglaterra Suécia
Israel  Checoslováquia
Número de partidas: 32
Número de golos: 95
Final: Brasil 4 - 1 Itália

Marcadores

Grzegorz Lato (Polônia)  7
Johannes Neeskens (Holanda) 5
Andrzej Szarmach (Polônia) 5
Gerhard Muller (Alemanha Oc.) 4
Johannes Rep (Holanda) 4

Dados da Copa

Ano:   1974
País:   Alemanha
Data (início/final): 13/06-07/07
Selecção vencedora: Alemanha Oc.
Total de espectadores:1.774 022
Cidade e estádios: 9

Dados dos Jogos

Alemanha Vence

Campeão
Vice
3º Colocado

Alemanha Oc.
Holanda
Polônia

Em 1970, marcado pela ditadura militar, o 
Brasil viu a Selecção entrar para a história 
com um futebol alegre, e sagrou-se como 
tricampeão no Mundial. Numa equipa que 
tinha Gérson, Rivellino, o capitão Carlos 
Alberto Torres e Jairzinho, o melhor joga-

dor desta competição foi Pelé, que, aos 29 
anos, disputou o seu último Mundial.
Nas Eliminatórias a equipa foi dirigido por 
João Saldanha que controlo todos os jogos, 
substituído por Zagallo na vésperas do tor-
neio. O Mundial foi impecável, com seis 
vitórias em seis jogos.
Na final a vitória por 4 a 1 contra os ita-
lianos consagrou o futebol brasileiro. Esta 
terceira conquista do torneio deu direito ao 
Brasil de ficar definitivamente com a Taça 
Jules Rimet, mas no início da década de 80, 
o troféu foi roubado da sede da CBF.
Durante o Mundial tiveram outros jogos 
memoráveis. Nas quartas-de-final, enfren-
tou-se os dois grandes rivais, Alemanha 
Ocidental e Inglaterra, que disputaram a 
final de 1966, onde os alemães ganharam 
por 3 a 2. 
Na semifinal entre Itália e Alemanha, a vi-
tória por 4 a 3 dos italianos ficou marcada 
pela imagem do capitão alemão Franz Be-
ckenbauer.

O Mundial de 1974 foi disputada na Ale-
manha Ocidental e terminou com os donos 
da casa, mas a equipa que surpreendeu e 
que entrou na história foi a Holanda. Co-
mandada por Johann Cruyff, a selecção 
ficou conhecida como “A Laranja Mecâ-
nica”, por causa de seu futebol bastante 
ofensivo. A tática inovadora do treinador 
Rinus Michels fazia com que todos os jo-
gadores atacassem e defendessem, sem 
guardar posição fixa. A Holanda chegou 
à final e acabou derrotada pela alemanha 
por 2 a 1. A conquista consagrou a carreira 
do zagueiro e capitão da Alemanha, Franz 
Beckenbauer. Neste Mundial, um dos jo-
gos entrou na história, na primeira fase, a 
Alemanha Oriental venceu a Ocidental por 
1 a 0 e terminou em primeiro no grupo.
O Brasil foi eliminado na segunda fase 
pela Holanda. Antes da partida contra os 
holandeses, o técnico Zagallo afirmou não 
conhecer os rivais. Resultado: Holanda 2 x 
0 Brasil. Este Mundial foi o primeiro a ter 
uma grande presença policial. 
Os 16 países que participavam pratica-

mente viraram prisões superprotegidas, 
para evitar um ataque terrorista como o que 
ocorrera dois anos antes, nos Jogos Olím-
picos de Munique, contra o alojamento de 
atletas israelenses. 
O melhor marcador foi o polonês Lato 
com sete golos.
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Países participantes: 24
Alemanha Oc. El Salvador  Hungria
Argélia  Escócia        Iugoslávia
Argentina Espanha       Kuwait
Áustria  França        N. Zelândia
Bélgica  Itália        Polônia
Brasil  Inglaterra     Peru
Camarões Irlanda do N. URSS
Chile       Honduras     Checos.
Número de partidas: 52
Número de golos: 146
Final: Itália 3 - 1 Alemanhia Oc.

O Mundial da Espanha, 
em 1982, foi marcado 
pelo futebol ofensivo e 
criativo da Seleção Brasi-
leira comandada por Telê 
Santana. Mas, quem ficou 

com o título, e eliminou os brasileiros, foi 
a Itália.

Pela primeira vez a competição foi disputa-
da por 24 selecções, entre elas várias estre-
antes. Na primeira fase, a Itália, após  de três 
empates, se classificou com o número de go-
los marcados. Os seus jogadores, criticados 
pela imprensa italiana, decidiram de fazer 
greve de silêncio e não dar mais entrevistas 
aos jornalistas. O Brasil passou por cima de 
todos os adversários na primeira fase e clas-
sificou-se como maior favorito para o títu-
lo. Na segunda fase, estreou com a victória 
contra a argentina e foi para o jogo contra os 
italianos precisando apenas de um empate. 
A vitória por 3 a 2 da Itália, com três golos 
de Paolo Rossi, que acabou como o melhor 
marcador deste torneio com seis, e eliminou 
os brasileiros. A Itália avançou, eliminando 
o Brasil, a Polônia, na semifinal, por 2 a 0, e, 
na final, venceram contra Alemanha Ociden-
tal, Santiago Bernabéu, por 3 a 1, igualando-
se ao Brasil como tricampeão mundial. O 
Mundial também registrou o maior número 
de golos na história desta competição. A 
Hungria venceu o El Salvador por 10 a 1. Na 
primeira fase, a zebra ficou por conta da Ar-
gélia, que venceu o vice-campeão Alemanha 
Ocidental por 2 a 1. Pela primeira vez Diego 
Maradona estava no Mundial, mas não con-
seguiu levar asua seleação longe.
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O Mundial venceu as polémicas Mundial ofensivo e criativo
Finalmente Argentina Vence

Campeão
Vice
3º Colocado

Argentina
Holanda
Brasil

Marcadores

Mário Kempes (Argentina) 6
Robert Rensenbrink (Holanda) 5
Téofilo Cubillas (Peru)  5
Leopoldo Luque (Argentina) 4
Johann Krankl (Áustria) 4

Dados da Copa

Ano:   1978
País:   Argentina
Data (início/final): 01/06-25/06
Selecção vencedora: Argentina
Total de espectadores:1.610 215
Cidade e estádios: 5

Dados dos Jogos

Paolo Rossi faz ganhar a Itália

Campeão
Vice
3º Colocado

Itália
Alemanha Oc.
Polônia

Marcadores

Paolo Rossi (Itália)  6
Rummenigge (Alemanha Oc.) 5
Zico (Brasil)   4
Zbigniew Boniek (Polônia) 4
Falcão (Brasil)   3

Dados da Copa

Ano:   1982
País:   Espanha
Data (início/final): 13/06-11/07
Selecção vencedora: Itália
Total de espectadores:1.842 250
Cidade e estádios: 13

Países participantes: 16
Alemanha Oc. Itália        Suécia
Argentina Irã        Tunísia
Áustria  Holanda
Brasil  Hungria
Escócia  México
Espanha Peru
França  Polônia

Número de partidas: 38
Número de golos: 102
Final: Argentina 3 - 1 Holanda

Dados dos Jogos

A Argentina em 1978 vi-
via a forte ditadura militar, 
que ameaçou muitos países 
em não participar ao Mun-
dial que foi feito no país 
sul-americano. Apesar das 

polêmicas, não houve desistências e a com-
petição decorreu normalmente. Pelo menos 
fora de campo.
Dentro das quatro linhas, o que se viu foi 
uma forte selecção argentina que, apesar 
das dúvidas quanto à parcialidade da arbi-
tragem. A Argentina venceu o seu primeiro 
título mundial em frente a Holanda na final, 
por 3 a 1, com dois golos na prolongação e 

um título de campeão moral. O Brasil, que 
terminou a competição na terceira posição. 
A Argentina fizeram uma enorme festa para 
o povo para relaxar a pressão do governo 
argentino, Mário Kempes foi o o melhor 
marcador da competição com seis golos.
A grande polêmica desta competição foi o 
jogo entre a Argentina e Peru, na segunda 
fase. Os argentinos precisavam de uma vic-
tória com um mínimo de 4 a 0 para avançar 
à final e eliminar o Brasil. O jogo terminou 
6 a 0 para a Argentina haviam muitas dúvi-
das com o guarda-redes da seleção peruana, 
Quiroga, argentino de nascença.
Com isso, o Brasil acabou eliminado e ain-
da venceu a Itália no jogo para o terceiro 
lugar, por 2 a 1, e voltou para casa sem uma 
derrota (quatro vitórias e três empates).
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Em 1986, no Méxi-
co, Diego Armando 
Maradona jogou o 
seu melhor Mundial 
e levou a Argentina 
ao seu bicampeona-

to. O Mundial ficou ameaçado com a de-
sistência da organização da Colômbia, em 
1983, e depois em 1985, com um violento 
terramoto que devastou o México.
A campanha argentina começou tímida, 
com vitórias contra a Coréia do Sul e a Bul-

gária, e um empate de 1 a 1 com a Itália. 
Na fase seguinte, os argentinos eliminaram 
os uruguaios e, nas quartas-de-final, o jogo 
contra os ingleses, no dia 22 de junho, se 
tornou um dos melhores de todos os tem-
pos. Na vitória de 2 a 1 contra os invento-
res do futebol, Maradona só não fez chu-
ver. O seu primeiro golo ficou eternamente 
conhecido, como “a mão de Deus”. O seu 
segundo golo, uma verdadeira obra-prima, 
Maradona dominou a bola antes do meio 
de campo, driblou seis jogadores ingleses, 
incluindo o guarda-redes. No final da par-
tida, Gary Lineker, o melhor mercador do 
Mundial com seis golos, apenas diminuiu a 
derrota inglesa. Já nas semi-finais, a equipa 
bateu a surpreendente Bélgica por 2 a 0 e 
avançou à final, onde venceu, numa partida 
emocionante, a Alemanha Ocidental por 3 a 
2. O Brasil foi eliminado nas quartas-de-fi-
nal pela França, nos penaltes (4 a 3), após de 
um empate de 1 a 1 no tempo normal. Outro 
destaque da competição foi a selecção da 
Dinamarca, apelidada de “Dinamáquina”, 
que caiu nas oitavas, contra Espanha, por 
5 a 1, com quatro golos de Butragueño. E 
pela primeira vez o Canadá chegou ao Mun-
dial, e finalmente após de 20 anos, Portugal 
qualificou-se para o Mundial mas não foi 
longe.
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Maradona encantou Um dos piores... 
Uma secunda para Argentina

Campeão
Vice
3º Colocado

Argentina
Alemanha Oc.
França

Marcadores

Gary Lineker (Inglaterra)  6
Diego Maradona (Argentina) 5
Careca (Brasil)   5
Emílio Butragueno (Espanha) 5
Jorge Valdano (Argentina) 4

Dados da Copa

Ano:   1986
País:   México
Data (início/final): 31/05-29/06
Selecção vencedora: Argentina
Total de espectadores:2.184 522
Cidade e estádios: 9

Dados dos Jogos

Marcadores

Salvatore Schillaci (Itália) 6
Thomas Skuhravy (Checoslová.) 5
Lothar Matthaus (Alemanha) 4
Gary Lineker (Inglaterra)  4
Roger Milla (Camarões)  4

Dados da Copa

Ano:   1990
País:   Itália
Data (início/final): 08/06-08/07
Selecção vencedora: Alemanha Oc.
Total de espectadores:2.515 168
Cidade e estádios: 12

Dados dos Jogos

Alemanha Vence

Campeão
Vice
3º Colocado

Alemanha Oc.
Argentina
Itália

Países participantes: 24
Alemanha Oc. Dinamarca   Hungria
Argélia  Escócia        Marrocos
Argentina Espanha       México
Bélgica  França        Polônia
Brasil  Itália        Paraguai
Bulgária Inglaterra     Portugal
Canada  Iraque         URSS
Coréia do S.       Irlanda do N. Uruguai
Número de partidas: 52
Número de golos: 146
Final: Itália 3 - 1 Alemanhia Oc.

O Mundial da Itália, 
em 1990, foi, certamen-
te, um dos piores em 
nível técnico. A Alema-
nha Ocidental mostrou 

um futebol coeso e forte na marcação para 
conquistar o seu terceiro título mundial, o 
último antes da reunificação. A equipa reu-
niu grandes nomes como o capitão Lothar 
Matthäus e o avançado Juergen Klinsmann. 

Na final, uma revanche do último Mundial, 
a Alemanha Ocidental venceu a Argentina 
por 1 a 0, golo do lateral Andreas Brehme, 
aos 40 minutos no segundo temponum pe-
nalte. O Brasil sofreu com o esquema tácti-
co do treinador Sebastião Lazaroni. O Bra-
sil, com uma campanha discreta na primeira 
fase, a selecção brasileira caiu nas oitavas 
contra a Argentina. Após de uma optima jo-
gada de Maradona, Caniggia tocou e goleou 
Taffarel. O maior destaque argentino neste 
Mundial foi o marcadore Goycochea, subs-
tituto de Pumpido, que quebrou a perna logo 
no segundo jogo do Mundial. Goycochea 
salvou a equipa nos penaltes, mas não foi 
capaz de defender o decisivo na final. Numa 
das semifinais, em Nápoles, a Argentina eli-
minou a Itália nas penalidades máximas. 
Maradona, então ídolo local de Napoli, co-
mandou os argentinos, que tiveram a exe-
cução do seu hino insultados pelos adeptos 
napolitanos.  Mas o grande destaque deste 
Mundial foi a selecção dos Camarões, que 
foi eliminada apenas nas quartas-de-final, 
pela Inglaterra. 
O veterano Roger Milla foi uma das sensa-
ções do Mundial.

Países participantes: 24
Alemanha Oc. Costa Rica   Iugoslavia
Argentina Egipto          Holanda
Áustria  E. Árabes.U  México
Bélgica  Escócia        Romênia
Brasil  Espanha      Suécia
Camarões Estado U.     Checoslo.
Colômbia Inglaterra      URSS
Coréia do S.       Itália        Uruguai
Número de partidas: 52
Número de golos: 115
Final: Alemanhia Oc. 1 - 0 Argentina
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Brasil volta a ser campeão
Após 24 anos, o Bra-
sil voltou a conquistar o 
Mundial realizado nos 
Estados Unidos, o Mun-
do viu a Selecção coman-
dada por Carlos Alberto 
Parreira apresentar um futebol pragmático 
e ver Romário a grande vedeta e salvador. 
O avançado vivia numa fase sensacional no 

Barcelona na Espanha e foi convocado pelo  
Zagallo somente no último jogo das elimi-
natórias. 
Fez os dois golos e deu a vitória contra Uru-
guai e classificou a Selecção. No mundial, 

Romário marcou cinco vezes e 
foi determinante na conquista. 
Na final, a equipa italiana que 
já estava muita embalada nas 
fases decisivas, o Brasil não 

saíu do zero a zero no tempo regular e no 
prolongamento. Nos penaltes, o craque ita-
liano Roberto Baggio chutou por cima e de-
finiu a vitória brasileira por 3 a 2. Algumas 
selecções tiveram uma boa prestação. 
Entre elas a Nigéria, de Jay-Jay Okocha, que 
caiu nas oitavas-de-final, a Romênia, de Ge-
orghe Hagi, eliminada nos quartos, e a Bul-
gária, de Hristo Stoitchkov, que alcançou as 
semifinais.
A Argentina começou bem e fez uma boa 
primeira fase, mas com a suspensão de Ma-
radona no controlo antidoping, e então foi 
eliminada logo depois.
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Uma primeira para França
Brasil dominiou no Estados-Unidos

Campeão
Vice
3º Colocado

Brasil
Itália
Suécia

Marcadores

Hristo Stoichkov (Bulgária) 6
Oleg Salenko (Rússia)  6
Romário (Brasil)   5
Roberto Baggio (Itália)  5
Juergen Klinsmann (Alemanha) 5

Dados da Copa

Ano:   1994
País:   Estados-U.
Data (início/final): 17/06-17/07
Selecção vencedora: Brasil
Total de espectadores:3.587.538
Cidade e estádios: 5

Dados dos Jogos

França Vence

Campeão
Vice
3º Colocado

França
Brasil
Croácia

Marcadores

Davor Suker (Croácia)  6
Gabriel Batistuta (Argentina) 5
Cristian Vieri (Itália)  5
Ronaldo (Brasil)   4
Marcelos Salas (Chile)  4

Dados da Copa

Ano:   1998
País:   França
Data (início/final): 10/06-12/07
Selecção vencedora: França
Total de espectadores:2.775 400
Cidade e estádios: 10

Dados dos Jogos

O Mundial de 1998, a Fifa decidiu encher 
o torneio. Pela primeira vez na história, 32 
selecções conseguiram entrar nesta impor-
tante competição de futebol do mundial. A 

França foi o país escolhido para ser a sede. 
12 anos sem participar nesta competição, os 
franceses montaram uma equipa. Liderada 
pela genialidade de Zinedine Zidane, os an-
fitriões conquistaram o título contra o Brasil 
na final, por 3 a 0, no novo “Stade de Fran-
ce”, com dois golos de Zidane e outro de 
Petit. A equipa francesa conquistaram vária 
victórias contra o Paraguai, nas oitavas-de-
final, por 1 a 0, e a eliminação da Itália, nas 
quartas nos penaltes. Na semi, um inspirado 
Lílian Thuram acabou com uma das surpre-
sas deste Mundial, e a Croácia com o mar-
cador Davor Suker. 
O Brasil chegou à final, após de uma boa 
campanha nas fases anteriores, mas a par-
tida foi marcada pelo avançado Ronaldo.
Antes do jogo, ainda na concentração, Ro-
naldo sofreu uma convulsão e não foi na 
sua melhor forma. 
No caminho para o hospital, Ronaldo pediu 
para fazer parte da equipa. O técnico Za-
gallo satisfez o seu pedido. Porém, no cam-
po o camisa nove pouco apareceu e o Brasil 
foi derrotado. 
O Mundial de 1998 foi também o Mundial 
da televisão. A audiência total dos jogos foi 
de 37 bilhões de espectadores, uma média 
de 578 milhões por jogo.

Países participantes: 32Países participantes: 24
Af. do Sul.
Alemanha
Ar. Saudita
Argentina
Áustria
Bélgica
Brasil
Bulgária 
Camarões
Chile
Colômbia

Coréia do S.
Croácia
Dinamarca
Egipto
Escócia 
Espanha
Estado U.
França
Holanda
Inglaterra
Itália 

Iugoslavia
Jamaica
Japão
Marrocos
México
Nigéria
Noruega
Paraguai
Romênia
Tunís ia

Número de partidas: 64
Número de golos: 171
Final: França 3 - 0 Brasil

Número de partidas: 52
Número de golos: 115
Final: Alemanhia Oc. 1 - 0 Argentina

Alemanha
A. Saudita
Argentina
Bélgica
Bolívia
Brasil
Bulgária, 
Camarões 

Colômbia 
Coréia do 
Sul Espanha
Estados U.
Grécia
Holanda
Irlanda
Itália

Marrocos
México
Nigéria
Noruega, 
Romênia
Rússia
Suécia
Suíça
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Uma quinta para Brasil Agora é Alemanha
Quinta para o Brasil

Campeão
Vice
3º Colocado

Brasil
Alemanha
Turquia

Marcadores

Ronaldo(Brasil)   8
Miroslav Klose(Alemanha) 7
Rivaldo(Brasil)   5
Cristian Vieiri(Itália)  4
Jon Dahl Tomasson(Dinarmarca) 4

Dados da Copa

Ano:   2002
País:   Coréia/Japão
Data (início/final): 31/05-30/06
Selecção vencedora: Brasil
Total de espectadores:2.684 275
Cidade e estádios: 20

Dados dos Jogos

Países participantes: 32

Número de partidas: 64
Número de golos: 161
Final: Brasil 2 - 0 Alemanha

Af. do Sul.
Alemanha
Ar. Saudita
Argentina
Bélgica
Brasil
Camarões
China
Coréia do Sul
Costa Rica
Croácia

Dinamarca
Equador
Eslovênia
Espanha
Estado U.
França
Inglaterra
Irlanda
Itália 
Japão
México

Nigério
Paraguai
Polônia
Portugal
Rússia
Senegal
Suecia
Tunís ia
Turquia
Uruguai

O último Mundial, em 2002, foi organizado 
pela primeira vez por duas nações, Coréia 
do Sul e Japão, e terminou com a conquista 
do pentacampeonato pelo Brasil. A com-
petição também marcou o retorno triunfal 

do avançado Ronaldo, que, nos quatro anos 
anteriores, passou por duas contusões gra-
ves no seu joelho e sofreu uma convulsão 
na última final do Mundial. No comando 
de Luiz Felipe Scolari, a Selecção, muito 
criticada pela imprensa brasileira por cau-
sa do seu jogo feio e forte na marcação, 
ficou conhecida como a “Família Felipão” 
pela união que o treinador alcançou com o 
grupo. Na primeira fase, foi muito fácil, o 
Brasil passou por cima da Costa Rica, Chi-
na e Turquia, para eliminar nas oitavos-de-
final a Bélgica. Na fase seguinte, com uma 

goleada de Ronaldinho, que 
minutos depois foi expulso, da 
Selecção mas venceu a Ingla-
terra por 2 a 1. Na semifinal um 
novo encontro com os turcos e 
outra vitória: 1 a 0.A final foi 
entre Brasil e Alemanha. Com 

dois golos de Ronaldo, uma falha do guar-
da-redes Kahn, que foi eleito o melhor jo-
gador do torneio, a Selecção conquistou o 
penta e consagrou o estilo Scolari. 
Ronaldo foi o marcadore da competição, 
com oito golos, e o capitão Cafu tornou-
se o primeiro jogador a disputar três finais 
num Mundial.  A França, então campeão, 
e a Argentina, que realizou uma campanha 
extraordinária nas eliminatórias, foram eli-
minadas na primeira fase, além de Portugal, 
que voltava a disputar um Mundial após de 
16 anos. 
As boas surpresas ficaram por conta de Se-
negal, com seu futebol ofensivo, e o Para-
guai, com sua ótima defesa.

Dezessete anos após a queda do muro de 
Berlim, uma Alemanha reunificada abri-
rá suas portas para o mundo. A Alemanha 
em 2006 será um lugar em que as pessoas 
de todos os cantos do mundo serão rece-
bidas por amigos, no espírito do cativante 
slogan escolhido pelos organizadores: O 
mundo entre amigos. O torneio está sendo 
realizado no melhor palco do mundo, cujo 
simbolismo transcende em muito as fron-
teiras do desporto. Um eco do triunfo da 
Alemanha na Copa do Mundo da FIFA de 
1954 na Suíça, que selou o retorno do país 
ao cenário internacional da maneira mais 

bela possível. Em 2006, os alemães terão 
a oportunidade de retificar certos clichês e 
idéias preconcebidas. O mundo terá a chan-
ce de ver que país fantástico é a Alemanha: 
a beleza e a diversidade de suas paisagens, 
sua rica herança cultural e a inteligência e o 

bom humor do seu povo. O futebol alemão, 
por exemplo, exibirá com orgulho 12 está-
dios completamente novos ou amplamente 
reformados em 2006. Toda a população 
alemã também se beneficiará em termos 
de melhores infra-estruturas de transporte 

e recepção. 
Clubes de futebol, escolas e o povo em 
toda a nação estão realmente apoiando este 
grande evento, fornecendo evidências adi-
cionais, se é que elas eram necessárias, do 
papel destacado que o futebol tem em nos-
sas vidas. A esse respeito, gostaria de pa-
rabenizar a Associação Alemã de Futebol 
por convidar pessoas de todas as camadas 
sociais para participar deste grande evento. 

Como o México, a Itália e a França, a Ale-
manha está organizando sua segunda Copa 
do Mundo da FIFA. A primeira viu o grande 
Franz Beckenbauer levantar a taça como ca-
pitão da seleção vencedora. Hoje, ele presi-
de o Comitê Organizador Local que prepara 
uma competição que mudou consideravel-

mente com o passar dos anos: em 1974, ape-
nas 16 equipes participaram, incluindo dois 
países que já não existem mais: a Repúbli-
ca Democrática Alemã e o Zaire. Este foi o 
único representante do continente africano e 

sofreu 14 gols, sem marcar nenhum. 
O torneio de 2006 será muito diferente. Clas-
sificaram-se 32 seleções, incluindo cinco da 
África, que atualmente têm um desempenho 
muito melhor. Basta lembrar como o Sene-
gal surpreendeu a todos na Copa da Coréia e 
do Japão em 2002. Podemos afirmar o mes-
mo quanto às seleções asiáticas, que pro-
duziram um semifinalista na última edição, 
algo que era impensável em 1974! 

Esses desempenhos são demonstrações dos 
esforços da FIFA nos últimos 25 anos para 
ajudar as nações do mundo do futebol a 
competir em igualdade de condições. Terei 
um imenso prazer em recebê-los entre meus 
amigos na Alemanha. 

Aguardo-os ansiosamente em 2006 para 
celebrarmos essa unidade! 

Caderno-1.indd   13 5/30/2006   4:56:04 PM



14 - A Voz de Portugal - 31 DE MAIO DE 2006
Caderno Especial do Mundial

Grupo A
A conquista
da taça em casa
Uma década pouco notável no ce-

nário mundial se seguiu para a Alemanha, 
até ela voltar com mais força para a Copa 
do Mundo de 2002, na Coréia e no Japão, 
chegando à final e apenas caindo em fren-
te ao Brasil, por 2 a 0. Os vice-campeões, 
comandados pelo técnico Rudi Voller, ainda 
conseguiram uma grande conquista consi-
derada como uma das mais fracas no Euro 
em 2000 na Bélgica/Holanda. 

Os campeões do Euro 
em 1996 não foram longe 
no Euro 2004, em Portu-
gal. Com isso, Voller 
saíu da equipe, deixando 
Jurgen Klinsmann, que 
começou a olhar para 
frente logo após assumir 
o comando da equipe ale-
mã. “O Nosso objectivo 

é conquistar a Copa do Mundo”, declarou 
então o novo técnico. 

Os alemães deram as suas esperanças no 
jogador Michael Ballack, do Bayern de Mu-
nique, como o capitão da equipa e é uma 
inspiração na sua equipa. As estrelas como 
Bastian Schweinsteiger e Lukas Podolski 
fizeram uma boa exibição na Taça das Con-
federações em 2005, criando uma onda de 
euforia. A Alemanha terminou em terceiro 
lugar, após uma derrota por 3 a 2 para o 
Brasil nas semi-finais, alimentando espe-
ranças de uma grande actuação no “evento 
principal” no meio de 2006.

Grupo B

09-06-2006

09-06-2006

14-06-2006

15-06-2006 

20-06-2006

20-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- Alemanha
2- Costa Rica

Calendário dos jogos

3- Equador
4- Polónia

Alemanha vs Costa Rica

Polónia vs Equador

Alemanha vs Polónia

Equador vs Costa Rica

Costa Rica vs Polónia

Equador vs Alemanha

12H00

15H00

15H00

9H00 

10H00

10H00

10-06-2006

10-06-2006

15-06-2006

15-06-2006 

20-06-2006

20-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- Inglaterra
2- Paraguai

Calendário dos jogos

3- Suécia
4- Trinidade e Tobago

Inglaterra vs Paraguai

Tri. e Tobago vs Suécia

Inglaterra vs Tri. e Tobago

Suécia vs Paraguai

Paraguai vs Tri. e Tobago

Suécia vs Inglaterra

9H00

12H00

12H00

15H00 

15H00

15H00

Polônia quer
reviver o seu 
passado

Houve um intervalo de 16 anos até a 
Polônia voltar a participar numa Taça do 
mundo. A sua campanha na Coréia/Japão 
de 2002 foi bom. A extraordinária actuação 
polonesa nas eliminatórias foi muito triste 
devido à saída da equipe logo na primeira 
fase, durante o qual venceu apenas os Esta-
dos Unidos. 

Outra decepção foi não conseguir se clas-
sificar para o Euro 2004. Por isso, os olhos 
estão voltados para a equipa que irá disputar 
o Mundial da Alemanha em 2006. O técnico 
Janas tem à sua disposição vários jogadores 
qualificados, como Maciej Zurawski e To-
mas Frankowski. Os dois juntos fizeram um 
total de 14 golos nas eliminatórias e repre-
sentam a esperança da equipa polonês. 

Costa Rica
e a glória

Alemanha 2006 vai ser a terceira 
participação da Costa Rica na Taça do Mun-
do da FIFA. Não seria exagero dizer que as 
participações anteriores – Itália em 90 e Co-
réia/Japão em 2002 – foram inesquecíveis, 
pois as seleções da América Central surpre-
enderam o mundo com um futebol desinibi-
do e jogadores extremamente talentosos. 

Apesar do seu desempenho nas elimina-
tórias, seria um grande erro desclassificar a 
Costa Rica. A seleção atual é tão talentosa 
quanto a dos anos anteriores e tão determi-
nada quanto elas a causar uma reviravolta 
nas finais. Os torcedores da Costa-Rica no 
mundo todo terão a sorte de apreciar a defe-
sa audaz de Gilberto Martinez, a coragem de 
Walter Centeno e, obviamente, a destreza na 
marcação de golos da maior estrela da sele-
ção, Paulo Wanchope.

Equador a procura
do sucesso

A última vez que o Equador participou 
num Mundial foi há quatro anos, na Coréia e 
no Japão. A sorte não esteve no seu lado des-
de o início, sendo uma das primeiras equipes 
a fazer as malas e voltar para casa.Suarez tem 
sorte de poder contar numa equipe equilibra-
da e tacticamente atenta, incluindo jogadores 
jovens como Christian Lara, Luís Valencia e 
Franklin Salas, os quais certamente terão um 
futuro brilhante na Europa. 

O Equador espera usar a experiência do 
último Mundial, há quatro anos atrás, para 
dar o próximo passo no Mundial de 2006 na 
Alemanha. 

Tudo indica que eles estão bem perto de 
ser muito competitivos neste Mundial.

Inglaterra vai tentar
evitar outro drama

A Inglaterra conseguiu chegar à segunda 
fase onze vezes no Mundial, sendo a primei-
ra vez no Brasil em 1950. Entretanto, desde 
a conquista da taça em 1966, o mais longe 
que conseguiram chegar nesta competição 
foi nas semi-finais de 1990, quando eles fo-
ram derrotados nos penaltes pela Alemanha 
Ocidental. Quatro anos atrás, no mundial da 
Coréia e do Japão, voltaram para casa nas 
quartas-de-finais, pela quinta vez na segun-
da fase, ao cair enfrente ao Brasil na der-
rota por 2 a 1, ocasião em que o líder da 
equipe Michael Owen marcou um golo em 
cima dos brasileiros. Dois anos mais tarde, 
os ingleses enfrentaram problemas nova-
mente no Euro, quando os portugueses os 
venceram nos penaltes, mas se consolaram 
com o grande talento de um jovem jogador 
de 18 anos, Wayne Rooney. Agora com 20 
anos, ele já é titular da equipa. Rooney não 
é apenas o único talento internacional na 
selecção, também conta com o avançado 
Owen e os meio-campos David Beckham, 
Steven Gerrard e Frank Lampard. Na de-
fesa, a Inglaterra tem John Terry surgindo 
como zagueiro ao lado de Rio Ferdinand ou 
Sol Campbell. 

O técnico Eriksson está no comando da 
selecção inglesa desde 2000, tendo viven-
ciado o grande momento na vitória por 5 a 
1 sobre a Alemanha, nas eliminatórias para 
o Mundial de 2002. 

Será que agora vai,
Paraguai?

Embora o Paraguai só tivesse cer-
teza da terceira classificação consecutiva para 
um Campeonato do Mundo no dia 8 de Ou-
tubro de 2005, em Maracaibo, na Venezuela, 
ela nunca esteve em dúvida para a imprensa 
especializada. 

No total, o Paraguai conquistou 28 pontos, 
dois a menos que na edição anterior, mas su-
ficientes para repetir o mesmo quarto lugar 
em 2001, atrás dos mesmos três: Brasil, Ar-
gentina e Equador. 

Para a Copa de 2006 na Alemanha o Pa-
raguai conta com Aníbal “Maño” Ruiz. Ele 
assumiu interinamente o cargo do italiano 
Cesare Maldino após a eliminação da equipa 
em 2002 na Coréia e no Japão, sendo contra-
tado em abril de 2003.

Trinidad e Tobago
ressurgiu das cinzas

O novo treinador começou da melhor for-
ma possível, vencendo o Panamá (2-0) an-
tes de ver o ótimo desempenho da sua equi-
pa contra o México. 
Foi a última vez que garantiu a sua entrada 

para o mundial na Alemanha. Mas Trinida-
de e Tobago poderá tirar o sono de alguns 
durante o campeonato. 
A classificação significa que o treinador 

Leo Beenhakker garantirá o seu status de 
lenda do desporto entre os fãs e também 
dará ao melhor jogador de todos os tempos 
do país, Dwight Yorke, e sofreu de partici-
par num Mundial. 
Tendo recebido o troféu pela vitória da 

Liga dos Campeões da UEFA, Yorke não 
vai se deixar vencer sem luta.

Suécia vem com
para o ataque

A Campeonato da Alemanha 2006 será a 
11º Mundial da selecção sueca e esse peque-
no país escandinavo já comemorou alguns 
sucessos memoráveis no passado. Com dois 
treinadores – Lars Lagerback e Tommy So-
derbergh – os suecos chegaram à segunda 
fase do Mundial Coréia/Japão em 2002, fi-
cando em primeiro lugar do grupo composto 
pela Inglaterra e Argentina, mas perdendo 
para o Senegal. Soderbergh deixou a equipe 
depois do Euro 2004, quando os suecos fo-
ram derrotados novamente na segunda roda-
da, perdendo nos pênaltis para a Holanda, e, 
desde então, Lagerback seguiu carreira solo, 
apesar do apoio de seu companheiro de lon-
ga data Roland Andersson. 

Alguns dos principais integrantes, que fa-
ziam parte da seleção sueca na última Copa, 
ainda fazem parte da equipe.
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Grupo C Grupo D

10-06-2006

11-06-2006

16-06-2006

16-06-2006 

21-06-2006

21-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- Argentina
2- Costa do Marfim

Calendário dos jogos

3- Holanda
4- Sérvia

Argentina vs C. do Marfim

Sérvia vs Holanda

Argentina vs Sérvia

Holanda vs C. do Marfim

C. do Marfim vs Sérvia

Holanda vs Argentina

15H00

9H00

9H00

12H00 

15H00

15H00

11-06-2006

11-06-2006

16-06-2006

17-06-2006 

21-06-2006

21-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- Angola
2- Irão

Calendário dos jogos

3- México
4- Portugal

México vs Irão

Angola vs Portugal

México vs Angola

Portugal vs Irão

Irão vs Angola

Portugal vs México

12H00

15H00

15H00

9H00 

10H00

10H00

Argentina pronta
para dar o troco

Quando o Mundial da Alemanha 2006 
chegar, terão se passado duas décadas desde 
que a Argentina, inspirada por Maradona, 
obteve a glória no México em 1986. Naque-
la época, com dois títulos mundiais nos três 
últimos torneios, os gigantes sul-america-
nos tinham todos os motivos para acredi-
tar que seriam, em breve, coroados reis do 
mundo do futebol, igualando-se os Mun-
diais conquistada pelo Brasil. No Mundial 
da Itália em 90, eles chegaram muito perto 
de alcançar a marca de três títulos Mundiais 
em quatro tentativas, obtida por seus arco-
rivais, apenas para perderem a final para a 
Alemanha. 

Apesar de vários jogadores não terem 
actuado nos principais jogos do mundo, os 
seus talentos indiscutívéis levava a Argenti-
na ao delírio. Não satisfeita em ter os talen-
tos de Juan Roman Riquelme, Javier Mas-
cherano e Javier Saviola na equipa, além da 
experiência de Roberto Ayala, Juan Pablo 
Sorin, Pablo Aimar e Hernan Crespo, a Ar-
gentina acabou de descobrir outro diamante 
bruto pronto para deixar sua marca: Lionel 
Messi. Jogando actualmente no FC Barce-
lona, Mesmo se ajudou há pouco o seu país 
a ganhar o Campeonato Mundial Juvenil da 
FIFA na Holanda em 2005, tornando-se o 
melhor marcador deste torneio.

Costa do Marfim 
chega à Terra 
Prometida

A história da Costa do Marfim na sua clas-
sificação para a Alemanha representa uma 
geração de futebolistas excepcionais, for-
mados, na maioria, parte da academia de 
Jean-Marc Guillou. Aruna Dindane, Kolo 
Toure, Didier Zokora, Arthur Boka, Blaise 
Kouassi e Barry Copa, todos se “formaram” 
nesta academia, criando o núcleo da selec-
ção marfinense na sua boa campanha para o 
Mundial 2006. 

No comando da selecção marfinense está o 
técnico francês Henri Michel, que já dirigiu 
outras equipas no Mundial (França, Cama-
rões e Tunísia). Apesar de ser bastante criti-
cado nas eliminatórias por as suas decisões, 
ele conseguiram-se classificar a equipa. A 
sua ausência no retorno da equipe a Abidjan 
após a classificação mostra o quão humilde 
Henri é. 

A defesa é a chave!
Sérvia e Montenegro

Sérvia e Montenegro foi uma das oito equi-
pas européias que terminaram as eliminató-
rias sem derrotas, com seis vitórias e quatro 
empates. 
“Nosso segredo é a harmonia que impera 

na equipa”, afirma o técnico Petkovic. “Nós 
temos que seguir trabalhando com amor e 
não podemos ficar a dar prendas só por cau-
sa desta boa campanha”. Petkovic e os seus 
homens esperam um futuro brilhante, embora 
o técnico diga que, hoje em dia, “as pessoas 
continuam tendo dificuldade de pronunciar o 
nome do nosso país”. Isso vai mudar este ano 
na Alemanha. 

Laranja Mecânica 
com ambições
Os melhores momentos da selecção 

holandesa foi nos anos 70. Devido à presença 
das estrelas internacionais do porte de Ruud 
van Nistelrooy, Edwin van der Sar e do ca-
pitão Phillip Cocu, Van Basten percebeu que 
essas vitórias eram apenas questão de tempo. 
Consequentemente, foi possível introduzir de 
maneira tranquila a nova geração composta 
por Dirk Kuyt e Hedwiges Maduro, além de 
usar a experiência de Arjen Robben, Wesley 
Sneijder e Rafael van der Vaart. 
Os holandeses, como um bloco que impres-

siona, querem agora demonstrar suas formi-
dáveis qualidades no mais alto nível. Antes 
de viajar para a Alemanha, Van Basten já 
anunciou suas intenções: a Holanda lutará 
para ser campeão. 
Não há dúvidas de que ele buscará inspira-

ção na magnífica trajetória da “Laranja Me-
cânica” de Johan Cruyff de 1974 também em 
terras alemãs.

O Outro lado da
Angola

Na sexta tentativa, a Angola finalmente 
conseguiram se qualificar nas eliminatórias 
para o Mundial. É a sua primeira tentativa 
para conquistar um lugar na competição 
mundial de futebol e foi na noite de Julho 
de 1984  nas eliminatórias do mundial em 
1986.

A equipa angolana começou com uma ac-
tuação no mínimo desfavorável. Forçados 
a jogar uma partida inicial com a modesta 
selecção de Chad, sofreram uma derrota 
arrebatadora de 3 a 1 na primeira fase, em 
novembro de 2003, e resultou na demissão 
do treinador brasileiro Ismael Kurtz. 

Desde o início das eliminatórias do Gru-
po 4, os angolanos provaram dominar em 
casa, factor fundamental para o sucesso da 
equipe. 18 de junho de 2005, os angolanos 
passaram realmente a acreditar em si, quan-
do voltaram da Nigéria numa posição de 

O Tri quer 
reescrever 
a história

O México chegou à última rodada da 
campanha de classificação começando bem, 
com uma vitória importante contra a Costa 
Rica, em San José, no dia 9 de fevereiro de 
2005. 

Dois golos de Jaime Lozano, nos 15 mi-
nutos da partida, colocou a equipa no ca-
minho certo para a vitória por 2 a 1. Além 
da confiança obtida nos resultados durante a 
Copa das Confederações da FIFA, o Méxi-
co encontrou a solidez para toda a equipa, o 
que é um bom presságio para a Alemanha. 
O tempo está, há vários anos, entre os dez 
melhores no Ranking Coca-Cola Mundial 
da FIFA e em 2005 e a figura entre a elite 
dos cinco primeiros colocados. 

Adicione-se a isso a bagagem da expe-
riência no mundial, disputa para a qual já 
se classificaram 12 vezes, passando bem a 
primeira fase em três oportunidades.

Lavolpe, e a sua equipa, agora sabem que 
têm nas mãos um convite para fazer histó-
ria. 

Se conseguir manter uma boa forma que 
têm mostrando nos últimos meses e apro-
veitar as oportunidades, El Tri tem tudo 
para chegar às quartas-de-final do mundial. 

Irão volta
com estilo

As coisas não saíram como eles 
queriam nas eliminatórias e a derrota por 1 a 
0 em casa frente à Jordânia em junho de 2004 
ameaçou o progresso já nas fases prelimina-
res. Os homens de Branko Ivankovic deram 
o seu jeito durante a Taça da Ásia, quando 
derrotaram a Coréia do Sul por 4 a 3 numa 
memorável quartas-de-final, e tudo isto deu 
uma grande confiança

Embora o veterano Ali Daei tenha termina-
do as eliminatórias asiáticas como principal 
artilheiro com nove golos, esta equipa vai a 
Alemanha com uma equipe renovada. E pode 
surpreender as outras equipas.

destaque – resultado que os classificou como 
primeiros colocados no Grupo 4, empatados 
em pontos com as Super Águias. 

A recém-descoberta fé aumentou com 
ataques igualmente prósperos na Algéria e 
Gabão, embora tenham sido derrotados no 
Zimbábue, a única derrota da equipe. Agora 
já são viajantes veteranos e se concentram na 
partida final em Ruanda, no dia 8 de outubro. 
Mesmo a Nigéria festejando os cinco a um 
contra o Zimbábue, no mesmo dia, a vitória 
de 1 a 0 da seleção angolana em Kigali fez 
com que ,eles alcançaram o primeiro lugar 
no grupo graças ao corpo-a-corpo contra as 
Super Águias. Isso se deve ao fato de Angola 
ter derrotado a Nigéria por 1 a 0 em Luanda e 
empatado por 1-1 em Kano. 

Os espectadores reconheceram unanime-
mente que o capitão angolano Akwa desem-
penhou papel fundamental. A antiga estrela 
do Benfica, que joga hoje no Catar, marcou 
apenas três golos durante todo o campeonato, 
mas todos foram decisivos. 
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Grupo D

Os 35 golos marcados e apenas 5 sofridos foram 
surpreendentes. Também foi incrível a contribuição 
do marcador Pauleta, que, com 11 golos marcados, 

não só foi considerado o maior goleadore da Europa, mas 
também superou o recorde de 41 golos do legendário Eu-

sébio. 
Ironicamente, as partidas mais difíceis de Portugal foram 

contra a modesta selecção de Liechtenstein. Onde eles sofre-
ram dois golos num empate de 2 a 2, em Vaduz, em Outubro 

de 2004. 12 meses mais tarde, precisaram de Nuno Gomes 
para marcar um golo aos 40 minutos do segundo tempo para 
garantir uma vitória de 2 a 1 em Aveiro. O empate em Lie-
chtenstein não abalou muito a confiança da equipa. Apenas 
quatro dias depois, eles destruíram a Rússia 7 a 1 em Lisboa. 
Sem dúvida, foi a melhor exibição da equipa no Grupo 3. 

O mundial na Alemanha será sua quarta participação na 
Taça do Mundo da FIFA. Os portugueses ainda estão à es-
pera que a selecção atinja onde o Eusébio levou Portugal 

A Geração de Ouro dá lugar à Nova Ordem

em 1966, quando chegaram às semi-finais na Inglaterra. No 
começo da década de 1990, o aparecimento de uma geração 
de Ouro, com jogadores como Luís Figo e Rui Costa, au-
mentou as esperanças e, em 2000, Portugal foi semi-finalista 

no Campeonato Europeu da UEFA. 
Após da decepcionante primeira fase do mundial na Co-

réia/Japão 2002, o treinador da equipa brasileira, campeão 
do mundial, Luiz Felipe Scolari, tomou as rédeas e conduziu 
a selecção à final do Euro 2004, em casa. Apesar de ter per-
dido contra a Grécia, a selecção não sofreu efeitos colaterais 
nas eliminatórias da Copa e a experiência de Scolari com o 

Brasil está destinada a beneficiar os seus jogadores na Ale-
manha. O carismático Figo está de volta à equipa, depois de 
ter abandonado o futebol internacional em julho de 2004, 
mas que é considerado uma grande ameaça aos adversários. 
Hoje  temos um jovem que cresceu muito e que tem feito 
milagres para a selecção, Cristiano Ronaldo. O médio, Deco, 
é outro jogador cheio de talento que pode ajudar muito, e o 
avançado Pauleta vai ser a peça mais importante no sucesso 
da equipa. Portugal também tem uma defesa de qualidade, 
liderada pelo excepcional Ricardo Carvalho. 
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Grupo E Grupo F

12-06-2006

12-06-2006

17-06-2006

17-06-2006 

22-06-2006

22-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- Estados Unidos

2- Gana

Calendário dos jogos

3- Itália
4- Rep. Checa

E. Unidos vs Rep. Checa

Itália vs Gana

Rep. Checa vs Gana

Itália vs E. Unidos

Gana vs E. Unidos

Rep. Checa vs Itália

12H00

15H00

12H00

15H00 

10H00

10H00

12-06-2006

13-06-2006

18-06-2006

18-06-2006 

22-06-2006

22-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- Austrália
2- Brasil

Calendário dos jogos

3- Croácia
4- Japão

Austrália vs Japão

Brasil vs Croácia

Japão vs Croácia

Brasil vs Austrália

Croácia vs Austrália

Japão vs Brasil

9H00

15H00

9H00

12H00 

15H00

15H00

A procura do 
seu quarto título

Entretanto, nem tudo foi um mar de rosas 
para os tricampeões, que sofreram vários 
contratempos na sua história, como a des-
classificação abrupta do mundial de 2002 
na Coréia e no Japão. 

Após esse desastre, Dino Zoff foi subs-
tituído por Giovanni Trapattoni, que con-
seguiu reestruturar a equipa, conseguindo 
sem grandes problemas classificar-se  para 
o Euro 2004. Uma derrota e apenas quatro 
golos sofridos em oito jogos pareciam in-
dicar que tudo voltava ao normal mas não 
foram longe, onde a seleção italiana não 
passou a primeira fase, embora não tenha 
perdido nenhuma partida. 

Uma equipa com muitos jovens com ta-
lento formaram a base da nova equipa, com 
Zaccardo, De Rossi, Toni e Gilardino nos 
avançados os quais marcaram seis golos nas 
eliminatórias. Também podemos notar que 
há outros jogadores que podem realmente  
medo como Alessandro Nesta, Francesco 
Totti, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannava-
ro, Gianluigi Buffon e o “professor” Lippi. 

Apesar da derrota com a Eslovênia de 1 
a 0, a 9 de outubro de 2004, a Itália garan-
tiu confortávelmente seu passaporte para a 
Alemanha, com sete vitórias e dois empa-
tes, terminando líder do Grupo 5.

Finalmente
no mundial
Como foi o caso nas campanhas 

anteriores, a equipa sofreu até ao fim para 
chegar ao mundial. 
No mundial 2006, eles querem desempe-

nhar um papel semelhante. Com o seus es-
petaculares ataques, a seleção tcheca foi a 
que mais marcou nas eliminatórias do Euro 
com Jan Koller como o segundo marcadore, 
com 9 golos (dois atrás do atacante portu-
guês Pauleta).
Infelizmente, o atacante sofreu uma grave 

contusão no joelho, mas a esperança é que 
vai recuperar a tempo de disputar o mun-
dial. Além disso, os tchecos esperam poder 
contar também com Pavel Nedved na com-
petição. A estrela regressou à seleção con-
tra Noruega. Agora resta saber se Nedved 
vai estar disposto para o mundial.Com esta 
combinação de juventude e experiência, a 
R. Checa vai ir longe na sua primeira par-
ticipação no mundial como nação indepen-
dente.

Querem brilhar
Gana esperava há muito tempo con-

seguir um lugar no mundial. Eles já 
foram campeões quatro vezes da Copa Africa-
na das Nações da CAF – em 1963, 1965, 1978 
e 1982 – e venceram duas vezes o Campeona-
to Mundial de Futebol Sub-17 da FIFA. Ironi-
camente, o sucesso deles veio num momento 
que não havia mais grandes nomes.
Um dos grandes destaques desta equipa é o 

capitão Appiah do Chelsea, Michael Essien 
– o jogador mais caro da história do futebol 
africano . No ataque, Asamoah Gyan e Mat-
thew Amoah, que jogam na Holanda, estão de 
volta, e garantem que os esforços de seus com-
panheiros de equipa não serão em vão. 

Quinto Mundial
de seguida

Com apenas uma derrota em seis jogos, os 
norte-americanos só precisaram vencer em 
casa o arqui-rival México, 3 de Setembro de 
2005, no estádio de Columbus, Ohio, com as 
bandeiras norte-americanas sendo agitadas 
num cenário nunca visto numa partida de fu-
tebol nos Estados Unidos. 

Conduzidos por Donovan, Reyna e McBri-
de, os norte-americanos venceram Portugal 
na partida inicial antes de venceu o México 
na segunda fase e chegaram às quartas-de-fi-
nais, onde eles perderam contra a Alemanha. 

Com um grupo de novos jogadores e o tem-
po de ouro de 2002 ainda bem intacto, os Es-
tados Unidos tentarão sem dúvida melhorar  
o seu desempenho de 2002, ao desembarca-
rem em Hamburgo, cidade alemã escolhida 
como sede, em junho de 2006. 

Brasil, eternos 
favoritos

Tendo banido de vez os fantas-
mas de 2001, o Brasil sempre é considerado 
o candidato número 1 a conquista de cada 
campeonato que disputa. A goleada de 5 a 
0 contra o Chile assegurou a sua passagem 
para o Mundial na Alemanha, serviu apenas 
para aumentar as expectativas dos aficiona-
dos pelo futebol. O tempo das estrelas de 
Carlos Alberto Parreira, uma mistura de no-
vos talentos e jogadores com experiência, 
chama a atenção a todos. Para completar o 
cenário, o Brasil é o único país do planeta 
que participou a todos os mundiais desde o 
início. Apesar de ser o primeiro país a dispu-
tar as eliminatórias sendo o actual campeão, 
a Seleção alcançou resultados bem expres-
sivos. Para terminar como líder do grupo, a 
selecção brasileira ostentou um saldo de 35 
golos a favor e 17 golos sofridos, mostran-
do-se realmente uma das equipas mais for-
tes deste Mundial. Dida oferece segurança 
na baliza e Parreira pode contar com Cafu, 
Cicinho, Roque Júnior, Juan, Lúcio e Ro-
berto Carlos para montar uma defesa firme, 
rápida e desembaraçada. No meio-campo, 
a experiênçia de Emerson oferece um bom 
equilíbrio. No ataque, Juninho, Júlio Batis-
ta, Robinho, Ronaldinho, Kaká, Adriano e 
Ronaldo, que pretende se tornar o melhor 
marcador na história do Mundiais quando 
for para a Alemanha.

Sucessos no
comando de 
Zlatko Kranjcar

Apesar de conquistarem a independência 
da ex-Iugoslávia em 1991 e de se associarem 
à FIFA no ano seguinte, os croatas têm uma 
considerável experiência no cenário interna-
cional. Os jovens Zvonimir Boban, Robert 
Prosinecki, Davor Suker, Robert Jarni e Igor 
Stimac fizeram sua parte na conquista iugos-
lava do Mundial Sub 20 de 1987, sendo que 
essa geração de jogadores talentuosos inte-
grou a equipe da Croácia quando esta partici-
pou de sua primeira Copa do Mundo, na Fran-
ça em 1998. Sob o comando do sucessor de 
Jozic, Otto Baric, a Croácia disputou o Euro 
2004, mas de novo saiu na primeira fase. De 
qualquer forma, os talentos de Igor Tugor e 
dos irmãos Niko e Robert Kovac trazem ex-
periência à equipa, enquanto que os laterais-
direito Srna - que marcou quatro golos nas 
eliminatórias Com isto, a Croácia conseguiu 
terminar como líder do Grupo 8 das elimina-
tórias européias para o Mundial 2006. 

A magia
de Hiddink 

A classificação da Austrália é outro marco 
na carreira do técnico holandês Hiddink. 

Chegando no verão de 2005, após a saída 
de Frank Farina, o homem levou à República 
da Coréia às semifinais do último mundial e 
conseguiu fazer milagres, ajudando os aus-
tralianos a esquecerem a dor das derrotas an-
teriores em 1985, 1993, 1997 e 2001. 

Contudo, com Hiddink no comando, as es-
peranças são grandes. Com um sonho já re-
alizado para a Austrália, outro está apenas 
começando. 

O futuro do Japão 
é agora

O Japão conta com o melhor meio-campo 
da Ásia, formado pelo trio que joga na Euro-
pa: Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura e 
Shinji Ono, além do especialistas da bola pa-
rada Mitsuo Ogasawara, do Kashima Antlers. 
Considerado duas vezes o Melhor Jogador da 
Ásia, Nakata é certamente o melhor jogador 
que o Japão nunca teve, ainda que Nakamura 
agora, já seja considerado um jogador dife-
renciado. 

Observando as opções de meio-campo, o 
Japão conta um ataque limitado, embora o 
matador do Gamba 
Osaka, Oguro, te-
nha despontado em 
2005, fazendo golos 
importantes na qua-
lificação e na Copa 
das Confederações 
da FIFA.
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Os “Falcões” preci-
sam de um pouco 
de mágica

Togo pode até ter chegado a participar na 
Copa Africana das Nações da CAF cinco ve-
zes, mas esta é de longe a sua maior conquis-
ta no futebol e o treinador Keshi é o grande 
responsável por isso. Antigo integrante da 
equipe nigeriana, começou a trabalhar na 
selecção do Togo após ser despedido como  
técnico da selecção da Nigéria.

A ligação com a Nigéria não acaba por aí: 
os atacantes Adebayor e Oulfade Adekanmi 
nasceram neste país, mas escolheram repre-
sentar o Togo. Adebayor é, sem dúvida, o 
herói do futebol togolês. O alto e magricela 
Adebayor marcou 11 golos – acabando com 
todos os cinco adversários de Togo no Grupo 
1, terminando como o melhor marcador nas 
eliminatórias da África. 
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Grupo G Grupo H
“Les Bleus” querem
o que é quase
impossível

A França, fundadora da FIFA, disputou 
11 eliminatórias do mundial, mas a vitória 
de 1998 foi a boa. 
Dois anos após 
ganhar a Copa do 
Mundo da FIFA de 
1998, a França con-
tinuou a sua sensa-
cional campanha 
com o triunfo do 
Euro 2000. Derro-
tando a Itália por 2 
a 1, com um golo 
de ouro por David 
Trezeguet na final. 
No verão de 2005 a 
França lutou para classificar-se, Zidane vol-
tou a fazer milagres para a sua selecção. E 
finalmente puderam entrar no mundial. 

“Agora, se eu disser 
que o nosso objetivo 
na Alemanha é passar 
a primeira fase, al-
guns nos condenarão 
dizendo que é falta de 
ambição, então direi 
que vamos ao mun-
dial para vencer!”, 
disse o treinador. Sem 
dúvida, por trás de um 
tom bem-humorado 

reside uma grande vontade de calar a boca 
dos incrédulos uma vez por todas. 

13-06-2006

13-06-2006

18-06-2006

19-06-2006 

23-06-2006

23-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- França
2- Rep. Coreia

Calendário dos jogos

3- Suíça
4- Togo

Rep. Coreia vs Togo

França vs Suíça

França vs Rep. Coreia

Togo vs Suíça

Suíça vs Rep. Coreia

Togo vs França

9H00

12H00

15H00

9H00 

15H00

15H00

14-06-2006

14-06-2006

19-06-2006

19-06-2006 

23-06-2006

23-06-2006

Equipas que estão neste grupo

1- Arábia Saudita

2- Espanha

Calendário dos jogos

3- Tunísia
4- Ucrânia

Espanha vs Ucrânia

Tunísia vs A. Saudita

A. Saudita vs Ucrânia

Espanha vs Tunísia

A. Saudita vs Espanha

Ucrânia vs Tunísia

9H00

12H00

12H00

15H00 

10H00

10H00

Sul-Coreanos querem
manter “milagre
vermelho”

A Coréia do Sul é a equipa asiática que 
mais participou nos mundiais, sendo sua 
primeira aparição em 1954. 

O técnico Dick Advocaat, terceiro holan-
dês no comando da Coréia do Sul, conse-
guiu usar três atacantes, 
dada a oferta de jogado-
res que tem à disposi-
ção. Além de mais, não 
há duvida de que pode-
rá contar com os méri-
tos do jovem Park Chu 
Young, que já mostrou 
sua garra ao marcar dois 
golos em três jogos nas 
eliminatórias.

Suíça de olho na 
Alemanha

A equipa comandada pelo capitão 
Johann Vogel caracteriza-se pela combinação 
da saúde, juventude e experiência. 

Jakob “Köbi” Kuhn recebeu o comando da 
equipa em 2001 e 
tem trabalhado du-
rante este período 
bem-sucedido na 
história da seleção 
suíça. Kuhn con-
quistou seis meda-
lhas no campeonato 
suíço como meio 
de campo com o 
Zurique, onde pas-
sou toda a sua carreira. Ele venceu 63 jogos 
internacionais e desfrutou de uma passagem 
produtiva como treinador nacional do U-21 
antes de iniciar a carreira de profissional. 

Espanha sonha...
Alemanha 2006 vai ser a oita-

va participação consecutiva da Espanha no 
mundial. Foram desclassificados em 1974, 
quando o campeonato coincidentemente 
foi realizado em solo alemão. Entretanto, o 
sucesso internacional provou até agora ser 
muito ardiloso para a seleção espanhola. 
Conquistaram um único troféu há 40 anos 
no Campeonato Europeu da UEFA de 1964. 
O melhor resultado em uma Copa do Mun-
do foi em 1950 na Copa do Brasil, quando 
conseguiram o quarto lugar. Parece que a 
Fúria Vermelha é sempre abandonada pela 
sorte, especialmente na última partida das 
oitavas-de-final, quando perderam na Copa 
dos EUA em 94 e na Copa da Coréia/Japão 
em 2002 nos penaltes. 

A chegada de Luis Aragonés veio acom-
panhada de mudanças na escolha. O treina-
dor veterano reanimou o plantel, injectou 
sangue novo e não perdeu tempo ao trans-
mitir a sua filosofia – “controlar a bola e 
controlarás o jogo”. Para realizar os seus 
objectivos, o treinador distribuiu novas 
obrigações no meio campo. 

Talvez a maior preocupação do treinador 
seja a imaturidade e a falta de experiência 
em competições de alguns dos jogadores 
mais jovens. Ao assumir o cargo, Aragonés 
prometeu conduzir a equipa ao Mundial. 
Rapidamente atingiu o seu objetivo e tam-
bém se propôs a um desafio ainda maior: 
levar a Espanha a ganhar o Mundial.

A Ucrânia enfim...
Após o fim da União Soviética 

em 1991 e a subseqüente criação da 
Federação de Futebol da Ucrânia, a equipa 
nacional ucraniana participou pela primeira 
vez numa eliminatória em 1996/1997 para o 
Mundial na França.

A primeira tentativa dos ucranianos termi-
nou com eles em segundo lugar no seu grupo, 
atrás da Alemanha, mas acima de Portugal e 
da Irlanda do Norte. Na sequência, foram 
derrotados pela Croácia no jogo decisivo nas 
eliminatórias e não se classificaram para o 
Mundial. 

O jogador conta com o apoio de Andriy 
Vorobey, do Shakhtar Donetsky da Ucrânia, 
e de Andrey Voronin, do Bayer Leverkusen, 
para compor um ataque veloz, ágil e dinâmi-
co.

As “Águias de 
Cartago” buscam 
sua segunda vitó-

ria
O destino fez com que eles encontrassem 

novamente seus antigos rivais do Marro-
cos no primeiro grupo e, mais uma vez, as 
Águias mostraram que dominavam os céus 
locais, saindo na frente. 
No geral, os tunisianos fizeram uma passa-

gem bem tranquila para a Alemanha. Der-
rotados apenas uma vez, por 2 a 1 a favor 
da Guiné. O que é ainda melhor, é a sua 
brilhante participação  na Taça das Confe-
derações da FIFA, na Alemanha, em 2005 
mostrou que vão ser uma força neste cam-
peonato. Com jogadores de primeira linha 
como Ziad Jaziri, Santos, Adel Chadli e o 
capitão Hatem Trabelsi. Além disso, Esta 
equipa tem um bom potencial e são ambi-
ciosos  e  não desejam parar por aí. 

Sauditas pela
quarta vez

A Arábia Saudita foi tricampeão na Ásia 
em in 1984, 1988 e 1996. Estes títulos con-
tinentais incentivaram as autoridades do país 
a introduzir um plano mais profissional e por 
isso voltou no Mundial em 94. 

Os sauditas fizeram uma grande estréia no 
torneio, vencendo Marrocos e a Bélgica e 
passando à próxima fase, quando perderam 
para a Suécia. 

Só que depois de um começo memorável, 
as participações na França em 98 e na Co-
réia/Japão em 2002 conseguiram um empate 
e cinco derrotas em seis jogos. 

A equipa de Calderon tem um bom balan-
ço de juventude e experiência, especialmente 
nos dois avancados com Al Jaber de 34 anos 
e Yasser Al Qahtani, dez anos mais jovem.

Caderno-1.indd   18 5/30/2006   4:56:19 PM



Caderno-1.indd   19 5/30/2006   4:56:20 PM



Caderno-1.indd   20 5/30/2006   4:56:23 PM


