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África do Sul

O palco do mundo
A data para a realização do Mundial de 2010 aproxima-se e são grandes

as expectativas em torno da primeira prova, à escala global, realizada
no continente africano. Portugal foi apurado e conta com, pelo menos,

10 milhões de adeptos que vão «torcer» pela equipa da Quinas.

Texto: Marta Almeida Carvalho

De 11 de Junho a 11 de Julho, África do Sul será
palco do Mundial 2010. 32 equipas, entre as quais
Portugal, divididas por oito grupos, vão participar
no grande evento desportivo, realizado de quatro
em quatro anos e que define o campeão do mundo
de países. Joanesburgo, a capital do país, recebe o
jogo inaugural que se realiza a 11 de Junho, pelas
16h, no estádio Joanesburgo Soccer City, e que
opõe a equipa anfitriã ao México. No mesmo dia, às

20h30, Uruguai e França disputam a segunda parti-
da no Green Point, Cidade do Cabo. São estes os
palcos dos jogos inaugurais do Mundial 2010.

Numa antevisão à prova, aqui ficam as expecta-
tivas e preferências de algumas personalidades do
mundo futebolístico.

Fernando Gomes

O bi-Bota de Ouro, uma velha glória do futebol
nacional, tem grande confiança num bom resul-

 O jogo inaugural realiza-se no Joanesburgo Soccer City

tado de Portugal no Mundial 2010. “Portugal,
quer pela competência do treinador, quer pela
grande qualidade da equipa, pode ser um outsi-
der num conjunto de favoritos”. Gomes apontou
as equipas que, em sua opinião, têm maior po-
tencial para vencer a prova: “Brasil, Espanha,

Inglaterra e Argentina são grandes nomes do fu-
tebol mundial mas Portugal pode surpreender”. O
ex-avançado espera um bom Campeonato do Mun-
do, onde se possam revelar novos talentos e tác-
ticas inovadoras.

Jaime Magalhães

Para o antigo médio do FC Porto, o Mundial
que se aproxima tem de se afirmar como uma
verdadeira “propaganda para o futebol”. As ex-
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pectativas numa boa campanha da Selecção por-
tuguesa são altas mas há que contar com dificul-
dades por parte de equipas como Espanha, Ale-
manha, França e Brasil. Mas, de acordo com Jai-
me Magalhães, à semelhança destes países, que
são sempre muito fortes, também a Selecção das
Quinas “tem potencial para vencer a prova”.

José Mota

Para José Mota, “a selecção portuguesa conta
com alguns dos melhores jogadores do mundo.
Juntando-se o forte talento individual a uma gran-
de ambição, estão reunidos os argumentos para
uma boa prestação no Mundial, inclusive a vitó-
ria”. Para o ex-treinador do Leixões, entre os can-
didatos ao título contam-se Brasil, Inglaterra, Ar-
gentina, França e Espanha. Embora conte com o
desenrolar normal da prova, José Mota confes-

sa-se um pouco apreensivo quanto à hipótese de
incidentes. “África do Sul é um país de etnias o
que poderá ter algum peso na realização normal
do campeonato do mundo. No entanto, acho que
vai correr tudo bem e que será uma Festa do
Futebol”, afirma.  

Africa do Sul

México

Uruguai

França

Grupo A

Argentina

Nigéria

República da Coreia

Grécia

Grupo B

Inglaterra

Estados Unidos

Algéria

Eslovénia

Grupo C

Alemanha

Austrália

Sérvia

Gana

Grupo D

Holanda

Dinamarca

Japão

Camarões

Grupo E

Itália

Paraguai

Nova Zelândia

Eslováquia

Grupo F

Brasil

Coreia do Norte

Costa do Marfim

Portugal

Grupo G

Espanha

Suiça

Honduras

Chile

Grupo H


