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CAMPEONATO DO MUNDO-BRASIL 2014

Mercado das Transferências

Bélgica vence os Estados Unidos e chegou até aos “quartos-de-final”
Bélgica, 2-EUA, 1
Que jogo memorável!
Fantástico, emocionante, incerto até ao fim, 0-0 aos 90
mas muito bom de ver, prolongamento… do outro mundo, com três golos e futebol
partido, da toada e resposta.
Bélgica-EUA a fechar os
“oitavos”, num duelo de opostos que se equilibraram.
Belgas mais ofensivos, mais
criativos, mais insistentes, talvez tenham merecido passar,
confirmando oito apurados
para os quartos, todos eles
primeiros na fase de Grupos.
Mas Estados Unidos a provarem que, num jogo, uma
equipa pode ser maior do que
vale. Solidários, resilien-es, a
acreditar até ao fim.
Estiveram pertíssimo dos penalties, o 2-2 caberia como
uma luva para o jogão que foi.
Um encontro memorável, fantástico. Jogado a um ritmo intenso, duas equipas a quererem ser felizes.
Partida espectacular, ao melhor nível já por si elevado
deste Mundial, com um Tim
Howard histórico, a bater o recorde de defesas num único
jogo nos últimos 50 anos, em
Mundiais.
Primeira parte a provar (tal
como tinha ocorrido no Alemanha-Argélia) que pode haver 0-0 bons de se ver.
Belgas a atacar mais, norteamericanos bem a defender:
organizados e a sair com peri-

go. Segunda parte a confirmar
a tendência inicial, jogo de parada e resposta, europeus
com mais bola, a explorar as
alas, Vertonghen a aparecer
com perigo no flanco esquerdo, Origi muito perto do golo
em mais do que uma ocasião.
Mas no lado dos EUA um

enorme Tim Howard, a fazer
mais uma exibição de gigante.
A equipa de Klinsmann foi
acreditando, saía cada vez
com mais perigo, sobretudo
desde a entrada do jovem
Yedler, a animar o corredor direito. Mas era a Bélgica a querer evitar o prolongamento, a
somar oportunidades para resolver.
Origi (quatro ocasiões claras

de golo) pertíssimo de marcar,
Howard a somar quase duas
dezenas de defesas “impossíveis (talvez a melhor exi-bição individual deste Mundial
até agora).
Prolongamento excelente,
com a Bélgica a vencer 2-1,
mas os EUA a acreditarem até
ao fim e sempre perto no 2-2.
A entrada de Lukaku foi crucial para que os ataques bel-

gas passassem a ser frutuosos.
Mais um jogo inesquecível
de um Brasil-2014 que nos
surpreende todos os dias.
Este talvez entre para o
“top3” das partidas mais fantásticas de ver, só atrás do
Alemanha-Argélia anterior e
possivelmente também do
Itália-Inglaterra, da fase de
Grupos.

Apesar da mudança no comando técnico do Milão, com Filippo
Inzaghi a suceder a Clarence Seedorf, Antonio Nocerino continua sem espaço em San Siro e foi emprestado pela segunda
temporada consecutiva.
O internacional italiano vai representar o Torino por empréstimo do Milão, depois de na segunda metade da época passada
ter actuado ao serviço do West Ham na mesma situação, alinhando em dez partidas da Pimeira Liga, embora apenas por
duas ocasiões tenha sido titular.
Antonio Nocerino, de 29 anos, vai tentar voltar a mostrar a sua
qualidade na Serie A ,ao serviço do Torino, depois de já ter actuado no principal escalão do futebol italianos com a camisola do
Milão, Palermo e da Juventus.
TIAGO VALENTE DEIXA PAÇOS
E REFORÇA POLACOS DO LECHIA
Tiago Valente já não é jogador do FC Paços de Ferreira. O defesa foi apresentado como reforço dos polacos do Lechia
Gdansk.
Valente, que estava no emblema da Mata Real desde 2012,
embora tenha feito a sua formação nos castores, assinou contrato válido por duas temporadas.
Em Paços de Ferreira, Tiago Valente totalizou 103 jogos oficiais, tendo somado 41 vitórias, 26 empates e 36 derrotas.
O defesa foi titular em 98 partidas.
AIRTON PERMANECE NO BOTAFOGO
POR EMPRÉSTIMO DO BENFICA
Airton, jogador que está emprestado pelo Benfica ao Botafogo,
vai manter-se no clube brasileiro por cedência dos encarnados,
estando o acordo alinhavado entre os dois clubes.
De acordo com o Globoesporte, a continuidade do médio de 24
anos está acertado entre Benfica e Botafogo, faltando apenas
definir alguns detalhes e rubricar o novo contrato de cedência
temporária.
Assim, Airton, que tem mais um ano de ligação ao Benfica, continua pelo terceiro ano consecutivo no Brasil por empréstimo
dos encarnados, depois de, na mesma condição, já ter vestido
a camisola do Internacional e do Flamengo.
ROMA INTERESSADA EM MARKOVIC

PARTIDA JOGADA EM PARADA E RESPOSTA, ONDE O GUARDA-REDES AMERICANO FOI A FIGURA DO JOGO

Argentina sentiu dificuldades para derrotar a aguerrida Suiça
Argentina, 1-Suiça, 0
A Argentina é a sétima equipa
a apurar-se para os quartosde-final do Mundial, vencendo
a Suíça, com enormes dificuldades, graças a um golo de Di
María no final do prolongamento.
Confirmou-se o guião dos outros jogos a eliminar, com o
Brasil, a Holanda, a França e
a Alemanha: a equipa mais
frágil supera-se e obriga o favorito a sofrer mais do que a
conta, antes da lógica recuperar os seus direitos.
Messi, muito vigiado, não
conseguiu marcar, pela primeira vez neste Mundial, mas
foi ele quem abriu o cofreforte suíço a dois minutos do
fim.
Desde as primeiras horas da
manhã que a mancha azul celeste se espalhou por São

MILAN EMPRESTA NOCERINO AO TORINO

Paulo. Mais de 40 mil argentinos, muitos sem bilhete, trataram as avenidas como suas
e começaram a transformar
este Argentina-Suíça numa
coisa muito maior: num
Argentina-Brasil jogado por
interposto adversário, e com
13 dias de antecedência em
relação à final mais temida e
desejada pelos dois.
Depois veio o jogo e, durante
27 minutos, tudo o que interessava acontecia nas bancadas do Itaquerão.
Talvez porque há algo de
contranatura em torcer por um
país neutral por definição, os
coros prolongavam a sensação de aperitivo para o duelo
sul-americano: a metade argentina do estádio lançava os
clássicos (“...que esta barra
quilombera/no te deja, no te

deja de alentar” e o provocatório “Brasilero, brasilero, que
amargado se te ve/Maradona
és maior que Pelé”) e a improvável aliança canarinhohelvécia respondia com coros
sincopados de “Pen-ta-campe-ão”!
Aos 27 minutos, porém, Shaqiri trabalhou sobre Rojo, na
direita do ataque suíço, e ofereceu um golo feito a Xhaka,
que só conseguiu rematar
contra as pernas de Romero.
E então os adeptos argentinos perceberam que, até
aquele momento, a sua equipa, apesar de instalada no
meio-campo oferecido pelo
adversário, não tinha sido superior à Suíça em nenhum aspecto do jogo, tão previsíveis
as suas movimentações.
Os esquemas iniciais eram
semelhantes: variantes do
4x2x3x1, com Messi e Shaqiri
livres para a criação, nas
costas de Higuaín e Drmic.

Mas seja qual for a arrumação dos seus homens, esta
Argentina de Sabella tem um
plano definido: esperar que
Messi apareça. E durante a
primeira parte isso não aconteceu, em grande parte por
mérito da cobertura que Inler
e Behrami faziam aos centrais.
A jogada de Shaqiri obrigou
os argentinos a esfregarem os
olhos: nos minutos seguintes,
Lavezzi e Garay ameaçaram
Benaglio, e Xhaka viu o primeiro amarelo do jogo. Mas
esse sobressalto argentino
durou pouco, e voltou a ser da
Suíça a melhor oportunidade
da primeira parte, num contraataque em que Shaqiri lançou
Drmic nas costas dos centrais.
Mas o jovem avançado do
Nuremberga deve ter visto demasiados vídeos de Messi:
com todo o tempo para decidir
e só Romero pela frente, de-

MESSI MUITO VIGIADO COM TRÊS “GUARDAS” SEMPRE À VOLTA, POUCO CONSEGUIU FAZER

cidiu-se por um chapéu envergonhado que o guarda-redes
argentino poderia ter defendido com os dentes (38 minutos).
A segunda parte recomeçou
com mais dois fogachos de
Shaqiri, num dos quais Drmic
voltou a concluir mal.
Mas a fase seguinte foi toda
argentina, com Rojo a intervir
em dois lances de perigo: primeiro, após desequilíbrio criado por Messi, obrigou Benaglio a defesa difícil.
Depois, aos 62 minutos, acertou um bom cruzamento, que
Higuaín cabeceou para um
voo espectacular de Benaglio.
Mesmo com a imobilidade de
Gago a emperrar o jogo argentino, a Suíça perdia claramente o meio-campo, e Hitzfeld trocou um já amarelado
Xhaka por Gelson Fernandes,
acentuando ainda mais a vocação defensiva da sua equipa, já sem capacidade para
levar o jogo até à área de Romero.
Sabella acentuou a pressão,
trocando Lavezzi por Palacio,
e o golo rondava a baliza suíça – mais perto do que nunca
aos 78 minutos, quando Messi, pela primeira vez, conseguiu fugir à tripla vigilância e
escavou um buraquinho para
um remate que Benaglio defendeu com muita dificuldade.
O prolongamento foi uma versão condensada do que tinham sido os 90 minutos: a
Suíça entrou melhor, moralizada pela proeza de ter obrigado o favorito a tempo extra,
e durante um minuto surreal
arrancou mesmo um coro de
“olés”.
O prolongamento ainda teve
um momento de supremo dramatismo, quando, num dos
últimos lances, Dzemaili cabeceou ao poste e viu a bola
bater-lhe na perna, saindo a
centímetros do golo.
Mas a história estava escrita:
um jogo que, durante 105 minutos de calculismo, mais pareceu jogado por duas Suíças, foi resgatado por 15 minutos de loucura.
No fim, acabou por vencer a
selecção da Argentina que
tinha Messi.

Lazar Markovic, jogador que chegou ao Benfica no Verão passado, tem sido apontado com insistência ao Liverpool, mas o
clube inglês passou a ter a concorrência da Roma na luta pela
contratação do internacional sérvio.
Segundo escreve o Talksports, os romanos estão interessados
em garantir a transferência de Lazar Markovic, mas a mesma
fonte refere que qualquer investida destes junto ao Benfica será
rejeitada, pois o objectivo dos encarnados passa por manter o
jogador no plantel que será comandado por Jorge Jesus.
Na primeira temporada ao serviço das águias, Lazar Markovic
ajudou o clube a sagrar-se campeão nacional, a vencer a Taça
de Portugal e a Taça da Liga, assim como a ir à final da Liga
Europa, contribuindo com sete golos em 49 jogos.
MAILÓ: “NÃO PROMETO GOLOS”
O Belenenses realizou o primeiro treino da pré-temporada e
uma das presenças mais notadas na sessão de trabalho orientada por Lito Vidigal foi Mailó, jogador que chegou ao Restelo
proveniente do Leixões.
O avançado de 22 anos tem a missão de marcar golos no Belenenses, mas a verdade é que o cabo-verdiano optou por não
traçar metas individuais. “Não prometo golos. Mas posso prometer trabalho e que vou deixar tudo dentro de campo para tentar
chegar às vitórias”, afirmou Mailó.
Esta será a terceira temporada consecutiva de Mailó em Portugal, depois de nas primeiras duas ter representado o Leixões,
clube pelo qual marcou 19 golos em 76 jogos.
MÓNACO ANUNCIA DUAS DISPENSAS
Com Leonardo Jardim ao leme, o Mónaco já começou a preparar a próxima temporada e consequência disso os monegascos deram a conhecer as dispensas de Andreas Wolf e Nacer
Barazite.
Andreas Wolf, defesa alemão de 32 anos, estava no Mónaco
desde a temporada 2011/2012, tendo sido contratado nessa altura ao Werder Bremen.
Ajudou os monegascos a subirem de divisão e na época passada foi utilizado por Claudio Ranieri em apenas um jogo, tendo
tido apenas 29 minutos de competição.
Já Nacer Barazite, médio holandês de 24 anos, chegou ao
clube francês na mesma altura que Andreas Wolf, proveniente
do Austria Wien.
Na temporada transata não foi utilizado e é agora um jogador
livre para procurar outro clube, contando no currículo com passagens pelo Vitesse o, Arsenal e o Derby County.
MÓNACO ENCERRA A NOVELA VICTOR VALDÉS: “NÃO VEM”
A conferência de imprensa de apresentação de Leonardo
Jardim no Mónaco, permitiu desde já retirar uma notícia: Victor
Valdés não será reforço do clube monegasco.
A confirmação foi dada por Vadim Vasilyev, vice-presidente do
Mónaco, em declarações à imprensa.
“Victor Valdés está lesionado e não virá para o Mónaco”, garantiu o dirigente.Ora desta forma abre-se a porta a uma nova contratação de guarda-redes, sendo que Rui Patrício há muito está
no radar do Mónaco.
BAHIA ANUNCIA TRANSFERÊNCIA
DO MÉDIO TALISCA PARA O BENFICA
A equipa de futebol brasileira do Bahia anunciou a transferência do médio Anderson Talisca para o Benfica, referindo que o negócio foi efetuado a troco de quatro milhões
de euros. "A negociação, de quatro milhões de euros, é
a maior da história do Bahia e foi solicitada pelo jogador
no dia em que o plantel voltou da paragem da Copa do
Mundo, há pouco mais de duas semanas", refere o clube
no seu sítio oficial.

