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Nuno Gomes
e os golos
Nuno Gomes (autor de

dois golos da selecção por-
tuguesa): «É uma alegria
muito grande ... estou mui-
to feliz. Tive sorte em mar-
car dois golos, depois de já
ter marcado quatro em Lé-
rida e um em Larnaca. Foi
importante ter entrado e
marcado nos três jogos. Pa-
ra conseguirmos este apu-
ramento, todos fomos im-
portantes, os que hoje joga-
ram e também os que não
jogaram e os que não esti-
veram cá».

Figo quer
melhorar

Luís Figo (autor do últi-
mo golo da selecção portu-
guesa): «É um dos momen-
tos mais importantes da mi-
nha carreira, nomeadamen-
te ao nível de selecções,
pois também já vivi bons
momentos nos clubes que
representei. É um momen-
to muito feliz, não apenas
para estes jogadores, mas
para todos os portugueses.
Vai ser muito difícil chegar-
mos ao título mundial. Te-
mos de melhorar, preparar-
mo-nos da melhor forma e
esperar que nos apoiem».

João Pinto
e o público
João Pinto (autor do pri-

meiro golo da selecção por-
tuguesa): «Estamos todos
muito satisfeitos com a
qualificação e penso que
podemos fazer uma boa
campanha no Mundial. De-
pois de vários falhanços,
conseguimos este apura-
mento com brilhantismo,
pois não sofremos qual-
quer derrota. Já estava le-
sionado no tornozelo e,
com a pancada que levei, fi-
quei com dores e não esta-
va em condições de conti-
nuar, por isso fui substituí-
do ao intervalo. Queria dei-
xar ainda um palavra de
agradecimento ao fantásti-
co público que encheu a
Luz e nos apoiou do início
ao fim».

Valentim
aliviado

Valentim Loureiro (pre-
sidente da Liga): «Neste
momento, com toda a since-
ridade, sinto-me aliviado.
Porque sei sempre que o fu-
tebol é um jogo de sorte e
de azar. Estão de parabéns
os jogadores, está de para-
béns a equipa técnica, so-
bretudo o António Oliveira,
que quando veio para as se-
lecções teve a minha pre-
sença no Estádio do Jamor,
onde a nível de dirigentes
esteve muito pouca gente,
e tive oportunidade de di-
zer na altura, de forma pú-
blica, que finalmente ele ia
mostrar o que valia porque
ia passar a ter jogadores.
E aí estão os resultados».

Momentos de festa, com Figo e Nuno Gomes em especial destaque.

ANTÓNIO OLIVEIRA EUFÓRICO

«Uma noite fantástica

António Oliveira, se-
leccionador de Por-
tugal, estava natu-

ralmente satisfeito.
Largos minutos após o

final da contenda, o técni-
co referiu: «O objectivo es-
tá conseguido: terminá-
mos no primeiro lugar do
grupo. Foi uma noite fan-
tástica, para mais tarde
recordar. Pelo resultado,
pela exibição, pelos golos
fantásticos e por ser, pro-
vavelmente, a última vez
que a selecção joga no Es-
tádio da Luz. O golo do Fi-
go é um hino ao futebol.
Este jogo vai perdurar na
memória pelos séculos fo-
ra».

Depois: «Este é um dia
que ficará na história do
futebol português e estes
jogadores mereciam uma
presença num Mundial,
onde se poderão exibir ao
mais alto nível. A partir
da altura em que consegui-
mos o segundo golo, a qua-
lificação ficou ao nosso al-
cance: era tudo uma ques-
tão de tempo. Após o se-
gundo tento, os jogadores
libertaram-se».

Historiando: «Depende-
mos sempre de nós, fomos
vencendo os jogos com
maior ou menor dificulda-
de, para decidir neste últi-
mo jogo a qualificação.
Uma qualificação total-
mente justa e merecida.
Cumprimos a nossa obri-
gação, sem subestimar
qualquer adversário».

Falando do futuro:
«Agora vamos viver uma
grande aventura na Co-
reia do Sul e Japão. Não
será em nada comparável
a um campeonato do Mun-
do realizado na Europa. O
facto de ser cabeça-de-sé-

para recordar»
• «Pelo resultado, pela exibição, pelos golos fantásticos e

por ser, provavelmente, a última vez que a selecção joga
no Estádio da luz» - eis a justificação de António Oliveira
no desejo de recordar a noite de ontem. Um técnico feliz!

António Oliveira sereno no "banco" de Portugal.
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ESTEVE LUZ, CLARON A

Jorge Sampaio vibrou
com vitória portuguesa
Jorge Sampaio foi um dos muitos por-

tugueses que, ontem, esteve no Está-
dio da Luz. O Presidente da República
vibrou com a vitória lusitana e, no final,
teceu os seguintes comentários: «É
uma bela jornada. Quem esteve aqui há
10 anos, como eu, quando ganhámos o
Mundial de Juniores (na altura como
presidente da Câmara de Lisboa), e ago-
ra, passados 10 anos, vermos essa se-
lecção a garantir a qualificação para o
Mundial de 2002, é uma grande jorna-
da. É uma grande recompensa para

uma geração de ouro do futebol portu-
guês e que vai continuar com certeza a
honrar a camisola de Portugal. Os meus
parabéns a todos, também à equipa téc-
nica, à organização, que sustentou tudo
isto. Foi de facto um conjunto de gran-
des profissionais que nos levou até este
momento. A fase final? Isso é com os
senhores ... não vamos fazer cenários,
vamos ver. Não gostei muito do princí-
pio, fiquei um pouco preocupado, mas
tudo correu bem. É um bom momento
para Portugal».

rie quer dizer que fomos o
primeiro e quando se é pri-
meiro não se teme nada.
Vamos defrontar equipas
muito fortes, mas quere-
mos continuar de forma
positiva esta aventura, co-
locando-nos a nós pró-
prios exigências ao mais
alto nível. Temos de agar-
rar as oportunidades e o
Mundial será encarado
nessa perspectiva».

Juntando: «Estamos
preparados para as condi-
ções que iremos encon-
trar na Coreia do Sul e no
Japão. Estamos a fazer
um estudo rigorosíssimo,
pedindo pareceres científi-
cos, para ultrapassarmos
problemas como a eleva-
da humidade, as diferen-
ças de fusos horários e o
calor intenso, a fim de ate-
nuar a adaptação. Estas
serão as principais dificul-
dades das equipas euro-
peias».

Concluindo: «É preciso
dar os parabéns aos joga-
dores e agradecer aos trei-
nadores dos clubes que
fornecem jogadores à se-
lecção. É necessário tam-
bém agradecer o apoio do
público. Vamos continuar
a atentar merecer este
crédito».

Gilberto Madaíl
elogia jogadores

Gilberto Madaíl, presi-
dente da Federação Portu-
guesa de Futebol: «É uma
grande alegria. Estes joga-
dores mereceram a qualifi-
cação. A selecção portu-
guesa tem de aparecer
com frequência nos cam-
peonatos do Mundo e da
Europa».
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