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Brasil defronta amanhã a Alemanha
nas meias-finais do Mundial de Futebol

O anfitrião Brasil qualificou-se na sexta-feira para as meias-finais do Mundial de futebol de 2014, ao vencer a Colômbia por 2-1, no Estádio Castelão, em Fortaleza.
Os centrais Thiago Silva, aos sete minutos, e David Luiz, aos 69, qualificaram os
brasileiros, nos quatro primeiros pela 11.ª vez, em busca do sexto título, enquanto
James Rodriguez despediu-se com o sexto golo na prova, aos 80, de penálti.
Amanhã, terça-feira, em Belo Horizonte, o Brasil vai discutir, sem o “capitão” Thiago
Silva (viu o segundo amarelo na prova) e sem o lesionado Neymar, o acesso à final
com a Alemanha, que venceu na sexta-feira a França por 1-0, no Maracaña. Um golo
de Mats Hummels, aos 13 minutos, selou o triunfo dos germânicos, que vão ficar nos
quatro primeiros pela 13.ª vez, em 18 presenças, na procura do quarto título, depois
dos conquistados em 1954, 1974 e 1990.
A Argentina apurou-se também no sábado para as meias-finais do Mundial de futebol, ao vencer a Bélgica com um golo solitário de Gonzalo Higuaín, em jogo disputado no Estádio Nacional de Brasília.
O golo de Higuaín, aos oito minutos, bastou para que a selecção argentina voltasse
a marcar presenças nas meias-finais de um Mundial de futebol, o que não acontecia
há 24 anos, quando foi finalista vencida na edição de 1990.
Na quarta-feira, em São Paulo, a Argentina vai disputar o acesso à final com a
Holanda.
A Holanda assegurou sábado a presença nas meias-finais do Mundial2014 de futebol, ao vencer a Costa Rica no desempate por grandes penalidades, depois de um
empate 0-0 no final do prolongamento, em Salvador.
A equipa holandesa, que assim repete quatro anos depois a presença nesta fase da
prova - em 2010 perdeu a final do Mundial da África do Sul frente à Espanha -, venceu
os penáltis por 4-3 , tendo o seu guarda-redes Tim Krul, que entrou no último minuto
do prolongamento, sido decisivo, ao defender duas grandes penalidades.
Durante a semana, a França qualificou-se para os quartos de final do Mundial de
futebol de 2014, ao vencer a Nigéria por 2-0, em encontro disputado em Brasília. Paul
Pogba, aos 79 minutos, e Joseph Yobo, aos 90+2, na própria baliza, selaram o triunfo dos gauleses, que garantem pela oitava vez o “top 8”, à 14.ª presença.
A Alemanha qualificou-se para os quartos de final do Mundial de futebol de 2014, ao
vencer a Argélia por 2-1, após prolongamento, em encontro disputado em Porto Alegre. André Schürrle, aos 92 minutos, e Mesut Özil, aos 120, marcaram para os germânicos, que vão terminar nos oito primeiros pela 16.ª vez consecutiva e pela 17.ª em
18 participações, sendo excepção o 10.º posto de 1938, enquanto Abdelmoumene
Djabou, aos 120+1, marcou para os africanos.
A Bélgica qualificou-se para os quartos de final do Mundial de futebol de 2014, ao
vencer os Estados Unidos por 2-1, com três golos no prolongamento, no Arena Fonte
Nova, em Salvador. Kevin De Bruyne, aos 93 minutos, e Romelu Lukaku, aos 105,
apontaram os tentos dos “diabos vermelhos”, enquanto o “miúdo” Julian Green, de 19
anos, marcou o golo dos norte-americanos, aos 107.
A Argentina qualificou-se para os quartos de final do Mundial de futebol de 2014, ao
vencer a Suíça por 1-0, após prolongamento, num embate disputado na Arena Corinthians, em São Paulo. Aos 118 minutos, Angel Di Maria apontou o tento da vitória
dos sul-americanos, depois de uma jogada de Lionel Messi.

FASE DO ENCONTRO ENTRE AS SELECÇÕES DO BRASIL E DA COLÕMBIA, COM VITÓRIA DOS DONOS DA
CASA QUE SE QUALIFICARAM PARA AS MEIAS FINAIS, DEFRONTANDO AMANHÃ A ALEMANHA

A 26 de Julho no Estádio da Luz

Benfica defronta Ajax para a Eusébio Cup
O Benfica defronta a 26 de Julho, no Estádio da Luz, os holandeses do Ajax na sétima edição da Eusébio Cup, a primeira que
se realiza após a morte do antigo futebolista encarnado.
O clube da Luz divulgou, na passada quinta-feira, alguns jogos
da pré-época, no mesmo dia em que a equipa regressou ao trabalho no Centro de estágios do Seixal e que serviu para o
plantel, ainda reduzido devido às férias e ao Mundial'2014, realizaren os primeiros exames médicos.
Na nota enviada à imprensa, o Benfica assinala assim a recepção ao Ajax, na competição criada para homenagear Eusébio e
na qual já defrontou anteriormente equipas como o Inter de
Milão, AC de Milão, o Tottenham, o Arsenal, o Real Madrid e o
São Paulo.
Antes da Eusébio Cup, a equipa tem previstos outros jogos,

Jorge Costa é o novo
seleccionador do Gabão
O treinador Jorge Costa, novo seleccionador do Gabão,
disse na quinta-feira querer deixar uma marca positiva naquele país africano, num “trabalho de base” que pretende
promover a evolução futebolística dos jogadores nos diferentes escalões.
“É um projecto um bocadinho diferente do que estava
habituado, por se tratar de uma selecção e de algo mais
abrangente, que vai para além de classificar a equipa para
o Mundial2018 ou a CAN (Taça das Nações Africanas)”,
disse Jorge Costa à agência Lusa, antes da partida para o
Gabão.
O ex-técnico do Paços de Ferreira, de 42 anos, adiantou
que “o projecto tem muitas valências”, envolvendo “formação, que terá um coordenador, organização e treinadores”,
e falou “num trabalho de base”, que requer “muito tempo e
dedicação”.
“O que me foi pedido foi qualificar a equipa para o Mundial de 2018, mas este é um trabalho de base. Há muita
pesquisa para fazer e muita coisa para perceber rapidamente, como os hábitos e costumes locais, para, depois,
iniciarmos o nosso trabalho”, sublinhou.
Jorge Costa, que neste projecto terá colaboradores todos
de nacionalidade portuguesa, não escondeu “alguma desconfiança” inicial, face ao desconhecimento da realidade
do Gabão, reiterando o objectivo de “rapidamente ficar a
conhecer a realidade”.

Nuno Espírito Santo
vai treinar o Valência
O Valência anunciou na quinta-feira a contratação do português Nuno Espírito Santo,
até agora treinador do Rio Ave, que assumirá
o comando do clube da Liga espanhola de
futebol até junho de 2015.
Em comunicado, os valencianos esclarecem
que no contrato há uma cláusula que prevê a
extensão por mais uma época, “sujeita a conquistas desportivas”.
Nas duas últimas temporadas, Nuno Espírito
Santo dirigiu o Rio Ave, tendo conduzido a
equipa vila-condense à final da Taça da Liga e
da Taça de Portugal.

Hilário deixa o Chelsea

JORGE COSTA SELECCIONADOR DO GABÃO

O guarda-redes português Hilário vai abandonar o Chelsea, oito anos depois de ter chegado a Londres, anunciou o clube da Liga inglesa de futebol. “Toda a gente no Chelsea
quer agradecer a Henrique o seu enorme contributo para o sucesso da equipa durante estes
oito anos”, refere uma nota do clube.
Formado nas “escolas” do FC Porto, Hilário
estreou-se como profissional ao serviço da Naval 1.º Maio, em 1994, passando depois pela
Académica e regressado aos “dragões” em 96.

nomeadamente na Taça de Honra de Lisboa, na qual defrontará a 18 de Julho o Estoril, no Estádio do Restelo, e a 20, ou
Sporting ou Belenenses.
No início de Agosto, a equipa de Jorge Jesus estará em Londres na conceituada Emirates Cup, organizada pelo Arsenal,
defrontando os “Gunners” a 2 de Agosto e os espanhóis do
Valência no dia seguinte.
BENFICA REALIZOU 1.º TREINO DA NOVA TEMPORADA
A equipa de futebol do Benfica realizou sábado o primeiro
treino da nova época no Centro de Estágio do Seixal, depois
dos dois primeiros dias terem sido dedicados a exames médicos e testes físicos.
A equipa orientada por Jorge Jesus trabalhou com bola pela
1.ª vez na nova época, com o plantel a efectuar também uma
série de exercícios específicos no relvado do Centro de Estágio. Ausentes dos trabalhos estão Oblak, Markovic, Maxi
Pereira, Ruben Amorim, André Almeida e Enzo Perez, os quatro últimos devido aos compromissos das selecções, bem
como Fejsa, que recupera de uma intervenção cirúrgica.
A equipa do Benfica regressa hoje ao trabalho, no Centro de
Estágio do Seixal, numa sessão que vai decorrer à porta fechada.

Portugal com maior participação
na Volta a França desde 1984
Cinco corredores portugueses, com Rui Costa à cabeça,
alinharam sábado à partida da Volta a França em bicicleta de
2014, o que constitui a maior representação lusa no Tour nos
últimos 30 anos.
A “equipa” deste ano, em que o campeão do Mundo será
acompanhando por Nelson Oliveira, seu colega da LampreMerida, Sérgio Paulinho, da Tinkoff-Saxo, e Tiago Machado e
José Mendes, ambos da NetApp-Endura, é a mais numerosa
desde 1984 e iguala a terceira maior participação portuguesa.
Há 30 anos, o Tour teve sete ciclistas portugueses à partida,
mas todos em representação do Sporting, então liderado por
Marco Chagas, na última vez em que uma equipa lusa disputou a prova mais importante do calendário velocipédico.
Nove anos antes, em 1975, foram também sete os corredores portugueses que se aventuraram na “Grande Boucle”,
seis dos quais ao serviço do Sporting, então comandado por
Joaquim Agostinho.

