
Portugalia
are o nouã
”stea”:
Goncalo
Ramos

G
oncalo Ramos, în vârstã
de 21 de ani, a devenit
noul star al naþionalei Por-
tugaliei dupã ce a înscris

de trei ori în poarta Elveþiei, la pri-
mul meci ca titular la turneul final.

�Încã nu m-am uitat la toate me-
sajele primite, dar pãrinþii mei ºi
cei mai buni prieteni m-au sunat.
Nici în cel mai frumos vis nu m-am
gândit cã voi fi titular în fazele eli-
minatorii. Num-amgândit cã voi fi
titular ºi voi marca trei goluri în
primul meu meci ca titular, voiam
doar sã joc. Cristiano, fiind cãpita-
nul nostru, a fãcut ce face mereu,
ne-a ajutat, ne-a încurajat, nu doar
pe mine, toatã echipa�, a declarat
tânãrul fotbalist.

Selecþionerul Portugaliei, Fer-
nando Santos, a vorbit dupã meci
despre decizia sa de a nu-l folosi ti-
tular pe Crist iano Ronaldo:
�Obiectivul nostru era sã jucãm cu
fluiditate. Am fãcut un meci foarte
bun, am jucat bine în toate privinþe-
le. Unitatea noastrã de la antrena-
ment s-a reflectat pe teren. Uneori
asta nu funcþioneazã, dar de acea-
stã datã a funcþionat. În ceea ce îl
priveºte pe Cristiano, am vorbit
deja. Problemele s-au rezolvat,
aparþin trecutului. El a intrat pe te-
ren cu multã determinare. Eu mã
gândesc la aceastã echipã ca grup.
Am o relaþie foarte apropiatã cu
Cristiano. Îl cunosc de când avea
19 ani ºi am dezvoltat o relaþie pu-
ternicã. Aspectul uman nu a fost ni-
ciodatã interpretat greºit. Eu sunt
selecþioner, el este jucãtor. ªtie ce
sã facã la unmeci. Din punctulmeu
de vedere, este un jucãtor foarte
important al naþionalei�.

Santos a explicat ºi alegerea lui
Goncalo Ramos ca titular: �L-am
vãzut jucând multe meciuri ºi am
propriamea viziune asupra lucruri-
lor. Pentru acest post avem trei ju-
cãtori cu caracteristici diferite
(Goncalo Ramos, Cristiano Ronal-
do, Andre Silva). Goncalo este di-
namic, analizeazã ocaziile, are un
spirit competitiv puternic, asta am
vãzut în special la primele meciuri,
în care a intrat de pe banca de rezer-
ve. Am încredere deplinã în aceºti
trei jucãtori. La fiecare meci, îl voi
folosi pe unul dintre ei în funcþie de
adversar ºi de strategie�.

Echipa naþionalã a Portugaliei a
întrecut, marþi seara, scor 6-1, re-
prezentativa Elveþiei, în ultimul
meci din optimile Cupei Mondiale.
Lusitanii s-au calificat în sferturile
competiþiei, unde vor întâlniMaro-
cul. (O.D.)
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Apã la moara scepticilor, dar ºi vânt
în pânzele speranþei

O
ptimile au oferit o
surprizã, eliminarea
Spaniei, ºi o partidã
echilibratã
între Croaþia ºi
Japonia, altfel,
suspans zero,

favoritele au înaintat spre sfer-
turi fãrã sã forþeze.

La moara celor care susþin
cã mai mult de jumãtate dintre
echipele turneului final sunt de um-
pluturã, sã aibã oamenii (amatori

sau nu de fotbal) ocazia sã se mai
plimbe prin lume, s-a dat suficient
de multã apã. Ce a înþeles din toate

acestea FIFA, marele organi-
zator? Sã rãmânã fixatã pe
decizia de a suplimenta nu-
mãrul de echipe ºi de la 32 sã
se ajungã la 48. Pânã la urmã
de ce privitorii din întreaga
lume sã nu aibã parte de 13

meciuri serioase din 104, decât de
13 din 64 cum e acum? Sã fie toatã
lumea mulþumitã, inclusiv Rãzvan

Burleanu de la Federaþia Românã
de Fotbal, deºi nici aºa nu e sigur cã
tricolorii vor prinde America (tur-
neul urmãtor e gãzduit de SUA,
Mexic ºi Canada). La o privire de-
stul de atentã, printre echipele de
umpluturã de la turneul din Qatar,
mai mult de douã echipe, hai sã fim
generoºi trei, nu sunt accesibile
formaþiei noastre, una care nu-ºi
mai gãseºte locul nici mãcar la un
Euro, turneu unde sita calificãrii
este mult mai rarã.

Trecând cu buretele peste ce a
fost în grupe ºi privind doar spre ce
s-a întâmplat în optimi, trebuie sã
spunem cã surprizele plãcute (ma-
nierã de joc sau determinare) au fost
Maroc, Brazilia, Anglia ºi Portuga-
lia (ce dramã se produce în sânul
acestei echipe care e mult mai spec-
taculoasã ºi eficientã fãrã marea ei
vedetã Ronaldo), au bifat normali-
tatea Argentina, Franþa ºi Olanda,
iarCroaþia, chiar ºi calificatã, a lãsat
impresia unei uºoare agonii fotbali-

stice. Mergând pe riscanta stradã a
predicþiilor putem spune cã Brazilia
ºi Portugalia sunt favorite la califi-
carea în semifinale în faþa Croaþiei,
respectiv Marocului, iar meciurile
Anglia � Franþa ºi Olanda � Argen-
tina... se joacã!

Cum speranþa refuzã prin tradi-
þie sã se predea, sperãm ca mãcar
din aceastã fazã sã avem parte de
spectacol împletit cu suspans ºi de
ºansa de a ne bucura de fotbal de
calitate. n
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