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Antevisão

O filme "Shrek 3" estreia-se nos cinemas existentes no Euroborg no domingo, mas, 24 horas antes, as emoções
estarão ao rubro quando Portugal e Israel entrarem em campo para saber se a aventura no Europeu também
conhecerá novos capítulos.

Receios de Hugo Almeida
Israel e Portugal partem para o último jogo do Grupo A do Campeonato da Europa de Sub-21 com a consciência de
que dependem de terceiros. Para Portugal, no terceiro lugar, as meias-finais ainda podem ser uma realidade, mas
uma vitória em Groningen apenas bastará se a Bélgica, que ocupa a segunda posição, perder com a Holanda, que
já garantiu lugar nas semifinais. Nesse caso, as duas equipas ficam com quatro pontos, pelo que seria a diferença
de golos a decidir quem segue em frente. No entanto, no centro de estágio português, existe o receio de que os
belgas conseguirão o ponto de que necessitam e as declarações de Hugo Almeida não deixam dúvidas: "Penso que
a Holanda quer uma grande equipa como Portugal fora do torneio".

Couceiro quer meias-finais
Para Israel, o resultado do jogo de quinta-feira do Grupo B, significa que, apesar de estar fora da luta pelas meias-finais,
ainda procura o terceiro lugar, que dará acesso aos "play-offs" para alcançar os Jogos Olímpicos. "Se a Inglaterra
ficar em segundo [no Grupo B] haverá lugar a 'play-off', por isso, este encontro será como uma final para Israel, um
jogo muito importante", afirmou o seleccionador lusitano, José Couceiro. Uma vez que a Inglaterra compete nas
Olimpíadas como Reino Unido, as duas selecções que terminarem em terceiro disputarão um "play-off", a 21 de
Junho, para decidir a presença em Pequim. Contudo, Couceiro acrescentou: "Não fico satisfeito por alcançar os
Jogos Olímpicos através de um 'play-off. Queremos as meias-finais e vamos lutar por isso".

Falta de golos
O técnico, cuja expulsão durante a derrota de quarta-feira, por 2-1, com a Holanda, o coloca na bancada nesta
partida, reagiu mal às críticas sobre o facto de a equipa rematar pouco à baliza. Apesar de todo o potencial ofensivo,
Portugal conseguiu apenas um golo (e um ponto) até agora, mas Couceiro afirmou: "As pessoas dizem que não
rematamos o suficiente. Eu pergunto quantos remates fez a Holanda à nossa baliza? Os mesmos que nós". A questão
dos golos foi também abordada pelo seleccionador israelita, Guy Levy, que perdeu os dois encontros por 1-0, com
a Holanda e Bélgica. "Vamos procurar estar mais organizados durante os 90 minutos e não apenas em 80, ter um
meio-campo mais compacto e ser mais incisivos na frente da baliza, que é o que realmente importa", disse. Mas
Levy sabe que não será fácil. Antes do torneio, toda a gente pensava que Portugal tinha a presença garantida nas
meias-finais. Possuem um ataque muito forte, com jogadores como [Silvestre] Varela, Yannick [Djaló], [Hugo] Almeida,
Nani, [João] Moutinho, [Paulo] Machado e também [Ricardo] Vaz Té".
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Nani recuperado
O extremo Nani, recentemente contratado pelo Manchester United FC, está recuperado de um problema na coxa,
tal como Vaz Té, que falhou os dois primeiros jogos devido a lesão. A equipa israelita também será obrigada a
efectuar alterações, após a lesão de Amit Ben Shushan. Apesar disso, o objectivo continua traçado. "É bom para
nós chegar ao terceiro jogo e ter hipótese de ir a Pequim", disse Levy, na sala de cinema do Euroborg, local da
conferência de imprensa. "Queremos um final feliz". Mas são precisos resultados de terceiros para as equipas
saberem se a aventura no Europeu terá continuação.

Factos e números das equipas

Israel
• Cinco jogadores de Israel foram admoestados nesta fase final: Shai Maymon e Dekel Keinan viram cartões
amarelos diante da Holanda, ao passo que Shlomi Arbeitman, Ben Sahar e Aviram Baruchyan sofreram o mesmo
castigo, mas com a Bélgica.

• O guarda-redes israelita Tom Al Madon procurou uma abordagem positiva perante a eliminação da sua equipa,
ao afirmar que a participação na prova terá sido uma boa experiência. "[Com a Bélgica] controlámos o encontro e,
de repente, eles conseguiram dois ou três ataques e perdemos", contou ao uefa.com. "Mas foi uma boa experiência
para o futuro. Este foi o primeiro torneio deste género para Israel e foi muito importante para nós. Sabíamos que
seria difícil, mas quando o sentimos, é outra coisa. Não quero regressar a casa sem pontos, não merecemos isso.
Espero ganhar ou empatar com Portugal".

• Israel nunca defrontou Portugal numa competição de Sub-21.

• Dois elementos da equipa de Guy Levy participaram no jogo que Israel perdeu com Portugal (3-0) no Grupo 4 da
Ronda de Elite do Campeonato Europeu de Sub-17. Os defesas Yuval Shpungin e Rami Duani alinharam os 80
minutos na partida com Portugal, que acolheu o torneio e acabou por vencer o grupo, conseguindo o terceiro lugar
na fase final, em França.

• Os países defrontaram-se duas vezes na Ronda de Elite do Campeonato Europeu de Sub-19, com Israel a rubricar
duas vitórias. Shpungin, Shai Maymon, Lior Jan e Idan Srur jogaram os 90 minutos no primeiro triunfo (3-0, no
Grupo 3), ao passo que, um ano depois, Duani, Shpungin e Toto Tamuz surgiram na vitória, por 1-0, no Grupo 5.
No entanto, Israel não alcançou a fase final em ambas as ocasiões, perdendo o lugar para França, em 2005, e
Portugal, um ano depois.

• Levy é o primeiro treinador a levar Israel até à fase final de um Campeonato da Europa de Sub-21. Aos 40 anos,
o técnico já orientou o Hapoel Petach-Tikva FC, Hapoel Zafririm Holon e Hapoel Haifa FC.

• A última presença de Israel na fase final de um Campeonato da Europa foi em 2005, quando participou na competição
de Sub-17, tendo saído derrotado nas três partidas.

• Foi o mesmo registo conseguido na fase final de Sub-17, em Portugal, há quatro temporadas, quando os actuais
jogadores dos Sub-21, Lior Jan, Shai Maymon, Lior Rafaelov e Omer Peretz estiveram entre os eleitos.

• A melhor participação de Israel numa prova de selecções foi no Campeonato do Mundo de 1970, quando registou
dois empates e uma derrota, num grupo onde estavam Itália, Uruguai e Suécia.

• Para estar presente na primeira fase final de uma grande prova desde os Jogos Olímpicos de 1976, a equipa de
Levy teve de vencer o País de Gales e a Turquia na fase de apuramento, batendo em seguida a França, semifinalista
de 2006, no "play-off" a duas mãos. Sahar, avançado do Chelsea FC, assinou o golo do empate (1-1) na França,
antes de um tento de Amir Taga, aos 93 minutos, ter decidido a contenda, em Hertzeliya.
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• O tento de Sahar, em França, aconteceu na sua estreia nos Sub-21 e, desde então, o antigo jogador do Hapoel
Tel-Aviv FC conseguiu quatro internacionalizações pela selecção sénior, tendo assinado dois golos. É o jogador mais
jovem presente na fase final.

• A campanha de qualificação de Israel começou mesmo na Holanda, quando bateu o País de Gales, por 3-2, num
jogo disputado em Waalwijk, por motivos de segurança (instabilidade em Israel).

• Há cinco jogadores que marcaram presença em todos os jogos que levaram a equipa até à Holanda: Al Madon,
Jan, Maymon,Yuval Shpungin e Idan Srur. Desse quinteto, apenas Srur não jogou todos os minutos (360) dos
quatro jogos de Israel.

• O registo de Israel em provas internacionais nesta faixa etária é o seguinte: 71 jogos, 29 vitórias, 16 empates e 26
derrotas, com 101 golos marcados e 90 sofridos.

• Seis dos convocados por Levy integraram a equipa de Israel nos jogos recentes de qualificação para o UEFA EURO
2008™, com Macedónia e Andorra. O capitão de Sub-21, Dekel Keinan, e Barak Itzhaki estrearam-se na equipa
principal em Skopje, com Itzhaki a marcar; Toto Tamuz facturou em Andorra La Vella.

• Tendo pertencido à Confederação Asiática de Futebol, a Federação Israelita de Futebol passou a integrar a UEFA
em 1994. Com as dificuldades encontradas pelos principais clubes que actuam na Ligat Ha'Al em alcançar as
competições europeias, Maccabi Haifa FC e Maccabi Tel-Aviv FC cometeram a proeza de chegar à fase de grupos
da UEFA Champions League, em 2002/03 e 2004/05, respectivamente.

• Duani e Dani Bondarv, internacionais de Sub-21, jogaram na fase de grupos da Taça UEFA em 2006/07, ao serviço
do Hapoel Tel-Aviv. Al Madon, Dekel Keinan, Shlomi Arbeitman e Rafaelov participaram na mesma fase do torneio,
mas com as cores do Maccabi Haifa. Naor Peser representou o Maccabi Petach-Tikva FC na Taça Intertoto da
temporada passada.

• Levy afirmou que a sua equipa estava a pagar o preço do sucesso recente, após ter sido criticada pela imprensa
do seu país, na sequência da derrota com a Holanda. O seleccionador de Israel refutou as críticas relacionadas com
a escolha da equipa, substituições e uma suposta abordagem defensiva ao encontro, antes de passar ao ataque.
"Estamos habituados a ser criticados, mas temos de lembrar-nos que esta é a primeira vez que uma selecção israelita
chegou a esta fase e isso deve-se aos jogadores", disse. "Estamos aqui por causa deles e não vou deixar quem quer
que seja criticá-los ou atacá-los. Somos os primeiros a chegar a esta fase e somos pioneiros; isso tem um custo".

Portugal
• Portugal ocupa a terceira posição do Grupo A, com apenas um ponto em dois jogos. O conjunto orientado por José
Couceiro estreou-se no Europeu com um empate a zero diante da Bélgica, tendo perdido com a Holanda no jogo
seguinte, por 2-1, com golos de Ryan Babel e Maceo Rigters. Miguel Veloso reduziu a desvantagem aos 77 minutos,
na conversão de um livre directo.

• Para seguir em frente para as meias-finais, Portugal tem de vencer Israel e esperar que a Bélgica perca diante da
Holanda no outro jogo do Grupo A, em Heerenveen.

• Cinco jogadores portugueses estão em risco de suspensão, tendo já sido "amarelados" na prova. Hugo Almeida e
João Moutinho viram o cartão amarelo diante da Bélgica, ao passo que Amoreirinha, Miguel Veloso e João Pereira
foram admoestados no encontro com a Holanda.
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• O seleccionador dos Sub-21 portugueses, José Couceiro, foi castigado pela UEFA com um jogo de suspensão,
que será cumprido no próximo encontro da turma das quinas, ante Israel. O castigo surge na sequência da expulsão
do técnico português no último desafio do Campeonato da Europa, frente à anfitriã Holanda, com o treinador a receber
ordem de expulsão aos 63 minutos, por protestos. Segundo o Comité de Controlo e Disciplina da UEFA, Couceiro
foi advertido verbalmente, depois de ter tido uma conduta imprópria. Apesar de ter discordado de algumas decisões
da equipa de arbitragem, o treinador admitiu que o seu comportamento foi inapropriado, assistindo ao decisivo embate
com Israel a partir das bancadas em Groningen, sem ter acesso, antes e no decorrer do encontro, ao relvado,
balneários, túnel e área técnica.

• Manuel Fernandes mostrou-se desiludido após a derrota diante da Holanda. “Não sei o que correu mal”, disse o
médio lusitano. “Se conseguirem perceber, digam-me por favor pois eu não sei. Claramente, já não temos o destino
nas nossas mãos. Cometemos erros que não deveríamos ter cometido. Frente à Bélgica não errámos e o empate
não era um mau resultado. Obviamente, agora tivemos um resultado menos bom. Todos dizem que agora basta
vencer Israel, mas não vai ser fácil. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance e esperar pelo melhor”.

• O defesa Amoreirinha mostrou-se mais optimista: “Nenhum de nós queria estar dependente dos outros, mas é
neste ponto que estamos agora. Israel fez a vida difícil aos adversários e também ainda persegue objectivos neste
torneio, tal como nós. Esperamos um encontro complicado, mas vamos entrar com o mesmo espírito de vitória, de
maneira a ainda podermos chegar às meias-finais. Embora a possibilidade de apuramento para os Jogos Olímpicos
seja um mal menor nesta altura, não vamos pensar nisso. Queremos vencer e esperar que a Bélgica perca”.

• Este será a primeira partida oficial entre as duas selecções no escalão de Sub-21.

• Quatro jogadores da equipa de Portugal experimentaram a derrota nas últimas três épocas frente aos israelitas,
em Sub-19; Miguel Veloso, Paulo Machado e Ricardo Vaz Té integraram a formação que perdeu 2-0 na Ronda de
Elite de acesso ao Campeonato da Europa de 2004/05, enquanto Antunes foi suplente não utilizado no triunfo de
1-0 dos líderes do Grupo 3 – embora Portugal tivesse a derradeira palavra, pois ganharia o agrupamento e conseguiria
marcar presença na fase final do Europeu da Polónia.

• O lateral-esquerdo Antunes faz parte dos 21 convocados portugueses que irão participar no Campeonato do Mundo
de Sub-20, no Canadá. O torneio começa no dia 30 de Junho, com Portugal a medir forças com o México, Gambia
e Nova Zelândia no Grupo C.

• A selecção portuguesa tem um bom registo no escalão de Sub-21. No total, disputou 127 jogos, vencendo 70,
empatando 22 e perdendo 35 vezes. Tem 219 golos marcados e apenas 129 sofridos.

• Portugal marca presença pela quarta vez na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21, após as participações
nos torneios de 1994, 2004 e 2006.

• Em 1994, Portugal chegou à final, onde viria a perder frente à Itália, por 1-0, no prolongamento. Dez anos mais
tarde, voltou a perder com o mesmo adversário, por 3-1, nas meias-finais, enquanto no ano passado não passou da
fase de grupos. Apesar de gozar do estatuto de anfitrião, o conjunto português perdeu contra a França e a Sérvia,
antes de ter obtido um triunfo de consolação sobre a Alemanha.

• Nove jogadores da fase final de 2006 estão também presentes na edição deste ano -
Paulo Ribeiro, Semedo, Rolando, Nani, João Moutinho, Manuel Fernandes, Silvestre Varela, Hugo Almeida e
Ricardo Vaz Té.

• Para além disso, dois jogadores desta equipa de 2007 actuaram no torneio de 2004 na Alemanha. João Pereira
actuou em dois jogos, enquanto Hugo Almeida marcou nos três jogos em que participou, contra a Suécia, a Suíça
e a Alemanha.
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• Portugal qualificou-se para a fase final em 2007 com vitórias sucessivas, por 2-0, fora de casa, contra a Letónia e
a Polónia na fase de qualificação, antes de uma vitória dramática no desempate por golos marcados fora contra a
Rússia nos "play-offs". Após a derrota, por 4-1, em Moscovo, os golos de Moutinho, Yannick Djaló e o autogolo de
Ivan Taranov valeram a vitória por 3-0 na segunda mão, no Porto, e a respectiva qualificação no desempate por
golos marcados fora.

• O médio Paulo Machado, da União de Leiria, foi o melhor marcador português na fase de qualificação, tendo
facturado por três vezes (contra a Letónia, a Polónia e na primeira mão frente à Rússia).

• Foram oito os jogadores que participaram em todos os jogos de Portugal na fase de qualificação –
Daniel Amoreirinha, Silvestre Varela, Ruben Amorim, Sérgio Organista, Miguel Veloso, João Moreira, Paulo Ribeiro
e Vaz Té. Deste grupo, quatro foram totalistas – Amoreirinha, Organista, Miguel Veloso e Paulo Ribeiro.

• Dos 23 jogadores convocados para a fase final pelo treinador José Couceiro, cinco não estiveram envolvidos na
fase de qualificação – Ricardo Batista, Manuel Fernandes, Nani, Hugo Almeida e João Botelho. O guardião
Botelho é o único estreante na selecção portuguesa de Sub-21.

• O Sporting é o clube mais representado, com cinco jogadores entre os convocados.
Miguel Veloso, Moutinho, Yannick, Silvestre Varela e Semedo têm todos contrato com o clube de Alvalade, apesar
dos últimos dois terem actuado na última época por empréstimo no Vitória de Setúbal e no Cagliari Calcio,
respectivamente.

• Na altura do anúncio da convocatória, Nani também era jogador do Sporting. Entretanto, já foi anunciada a sua
transferência por 25,5 milhões de euros para o Manchester United FC.

• Outra das estrelas do clube leonino, o médio Moutinho, renovou o seu contrato por cinco anos no final de Maio.

• Moutinho, Nani e Hugo Almeida foram todos convocados pelo seleccionador nacional Luiz Felipe Scolari para o
jogo do Grupo A de qualificação para o UEFA EURO 2008™, na Bélgica, a 2 de Junho. Portugal venceu por 2-1,
tendo Nani marcado o primeiro golo. Hugo Almeida entrou na segunda parte, mas viu o cartão vermelho no último
minuto, enquanto Moutinho não saiu do banco.

• Dos 23 jogadores da selecção de Sub-21 que está na Holanda, Manuel Fernandes, Moutinho, Nani, Hugo Almeida
e Antunes são internacionais pela selecção principal. Antunes estreou-se no amigável contra o Kuwait a 5 de Junho,
que terminou empatado a uma bola.
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Plantel

Israel
Presente temporada

SUB21FFQ
GlsJGlsJGlsJClubeIdadeDNJogadorNr

Guarda-redes
------Hapoel Kfar-Saba FC2117.02.1986Ohad Levita1
-2-2-4Maccabi Haifa FC2230.11.1984Tom Al Madon18
------FC Ashdod2224.09.1984Yossi Shekel23

Defesas
-2-2-4Maccabi Tel-Aviv FC2003.04.1987Yuval Shpungin2
-2-2-2Hapoel Kfar-Saba FC2329.03.1984Eliran Danin3
-1-1-4Maccabi Herzliya FC2118.03.1986Shai Maymon4
-2-2-3Maccabi Haifa FC2215.09.1984Dekel Keinan5
-2-2-4Maccabi Tel-Aviv FC2021.08.1986Lior Jan6
-1-1--Hapoel Tel-Aviv FC2024.05.1987Rami Duani12
------Maccabi Petach-Tikva FC2013.01.1987Nitzan Damari13
-1-1-3Maccabi Petach-Tikva FC2118.10.1985Naor Peser15
------Hapoel Tel-Aviv FC2007.02.1987Dani Bondarv19

Médios
-2-214Hapoel Petach-Tikva FC2005.10.1986Idan Srur7
-2-2-3Beitar Jerusalem FC2220.03.1985Aviram Baruchyan8
-1-113Maccabi Netanya FC2204.02.1985Amir Taga20
-1-1--Maccabi Tel-Aviv FC2008.12.1986Sheran Yeini21
----13Maccabi Haifa FC2126.04.1986Lior Rafaelov22

Avançados
-2-2-1Beitar Jerusalem FC2225.09.1984Barak Itzhaki9
-1-112Beitar Jerusalem FC1901.04.1988Toto Tamuz10
-1-1-3Hapoel Tel-Aviv FC2126.01.1986Omer Peretz11
-2-2--Maccabi Haifa FC2214.05.1985Shlomi Arbeitman14
-1-1-1Beitar Jerusalem FC2223.05.1985Amit Ben Shushan16
-2-212Chelsea FC1710.08.1989Ben Sahar17

Treinador
-2-2-4ISR4008.09.1966Guy Levy-
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Portugal
Presente temporada

SUB21FFQ
GlsJGlsJGlsJClubeIdadeDNJogadorNr

Guarda-redes
-2-2-4FC Porto2306.03.1984Paulo Ribeiro1
------Fulham FC2019.11.1986Ricardo Batista12
------CD Santa Clara2122.09.1985João Botelho23

Defesas
-1-1-4CF Estrela da Amadora2205.08.1984Amoreirinha2
-3-1-3SL Benfica2325.02.1984João Pereira3
-3-2--Cagliari Calcio2211.01.1985Semedo5
-1-1--Heart of Midlothian FC2117.09.1985José Gonçalves11
-2---1CF Os Belenenses2131.08.1985Rolando13
-2-2--FC Paços de Ferreira2001.04.1987Antunes21
-2-213PSV Eindhoven2106.05.1986Manuel da Costa22

Médios
1212-4Sporting Clube de Portugal2111.05.1986Miguel Veloso4
-----4Pontevedra CF2226.08.1984Organista6
-2-1-3CS Marítimo2327.05.1984Filipe Oliveira7
-5-2--SL Benfica2105.02.1986Manuel Fernandes8
15-212Sporting Clube de Portugal2008.09.1986João Moutinho10
----33UD Leiria2131.03.1986Paulo Machado14
-2-2-4CF Os Belenenses2227.05.1985Ruben Amorim15
-5-2--Sporting Clube de Portugal2017.11.1986Nani18

Avançados
37-2--Werder Bremen2323.05.1984Hugo Almeida9
-----4Valencia CF2107.02.1986João Moreira16
-1---4Bolton Wanderers FC2001.10.1986Ricardo Vaz Té17
-5-214Vitória FC2202.02.1985Silvestre Varela19
-2-213Sporting Clube de Portugal2105.05.1986Yannick Djaló20

Treinador
-2-2-4POR4304.10.1963José Couceiro-
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Seleccionadores

Israel: Guy Levy

Data de nascimento: 8 de Setembro de 1966

Carreira como jogador: Hapoel Petach-Tikva FC, Maccabi Petach-Tikva FC

Carreira como treinador: Hapoel Petach-Tikva (1994-96), Hapoel Zafririm Holon (1996-99), Hapoel Petach-Tikva
(2000-02), Selecção de Sub-21 de Israel (desde 2004)

Guy Levy tornou-se no primeiro treinador a qualificar a selecção de Sub-21 de Israel para a fase final de um torneio
desta dimensão. Para além disso, também foi o primeiro, desde os Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, a levar
uma selecção israelita a uma grande competição.

Agora com 40 anos, Levy passou praticamente toda a sua carreira de jogador ao serviço do Hapoel Petach-Tikva,
com excepção de uma temporada, já perto de pendurar as chuteiras, em que representou o Maccabi Petach-Tikva.
Um ano depois de se retirar como jogador, seguiu as pisadas do seu pai, Gavri, e tornou-se treinador do Hapoel,
cargo que ocupou durante dois anos, chegando a dirigir a equipa numa curta passagem pela Taça Intertoto. Em
1996, assumiu o comando do Hapoel Zafririm Holon e, no espaço de três épocas, com um orçamento reduzido,
conduziu o modesto clube a duas subidas à divisão principal.

Na viragem do milénio, Levy passou para o comando do Hapoel Haifa, equipa com a qual voltou a marcar presença
na Taça Intertoto, por ocasião da primeira temporada ao serviço do clube. Na época seguinte, as suas capacidades
para gerir momentos de crise foram postas à prova, quando a morte do dono do Hapoel, Robi Shapira, deixou o
clube à deriva; desta feita, contudo, Levy foi incapaz de evitar a despromoção da equipa.

Levy foi, depois, em 2004, nomeado seleccionador dos Sub-21. No primeiro ano lançou os alicerces para a actual
formação, estruturando a equipa à volta do guarda-redes Tom Al Madon e do defesa Dekel Keinan - os seus capitães
- e do médio Kobi Dajani. Contudo, apesar de vitórias caseiras sobre a República da Irlanda e a França, os comandados
de Levy não foram além de um empate frente à Suíça e acabaram por falhar a qualificação por apenas um golo.

Esta temporada, Levy teve oportunidade de passar mais tempo com os jogadores e as sessões de treino semanais
com a relativamente inexperiente equipa deram os seus frutos. Visto que apenas uma mão cheia dos habituais
convocados joga regularmente nos seus clubes, o êxito da qualificação de Israel é ainda mais impressionante e
reconhecido por todo o país, muito por culpa do histórico triunfo sobre a França, que tornou Levy num nome consagrado
em Israel.
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Portugal: José Couceiro

Data de nascimento: 4 de Outubro de 1962
Carreira como jogador: CD Montijo, FC Barreirense, Atlético CP, SCU Torreense, Clube Oriental de Lisboa, CF
Estrela da Amadora
Carreira como treinador: FC Alverca (2002-04), Vitória FC (2004/05), FC Porto (2004/05), CF Os Belenenses
(2005/06), selecção Sub-21 de Portugal (desde 2006)

José Couceiro conhece bem o mundo atribulado dos treinadores de futebol, pois foi um dos três técnicos que tentou
preencher a vaga deixada por José Mourinho no FC Porto após ter vencido a UEFA Champions League, em 2004.
E apesar de o período passado no Dragão ter sido curto, bastou para estrear-se nas competições europeias, com
um meritório empate (1-1) diante do FC Internazionale Milano. Inteligente e apaixonado, Couceiro provém da mesma
escola de treinadores de Mourinho, sendo bastante disciplinado e extremamente frontal.

Couceiro teve uma carreira algo modesta como jogador, sempre em clubes da zona de Lisboa, mas revelou-se um
importante defensor dos direitos dos atletas, tendo assumido a presidência do Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol em Abril de 1993. Antigo estudante de Economia, desempenhou as funções de director do departamento
de futebol do Sporting de 1997 a 1999, antes de exercer o mesmo papel no Alverca, em 2000.

O desejo de ser treinador concretizou-se e assumiu o comando técnico dos ribatejanos na época de 2002/03, tendo
conseguido promover o clube ao escalão principal. Seguiu-se a descida de divisão, mas Couceiro manteve-se entre
os principais treinadores portugueses, uma vez que assinou pelo Setúbal em 2004/05. A sua cotação estava em alta
e ficou nos sadinos apenas durante 19 jogos, antes de ser contratado pelo FC Porto.

Ocupou o lugar de Víctor Fernández e foi o terceiro treinador do FC Porto na temporada. De início as coisas até
correram bem, tendo-se estreado com uma vitória fora, por 2-1, sobre o Estoril-Praia, em Fevereiro de 2005, resultado
que até colocou o clube da Invicta como líder da classificação. Mas o FC Porto não conseguiu manter-se no topo e
viu-se ultrapassado pelo Benfica na corrida ao título. Couceiro não renovou o vínculo com os portistas mas não ficou
muito tempo no desemprego, pois seria contratado pelo Belenenses, em Outubro de 2005. Finda a temporada, a
Federação Portuguesa de Futebol escolheu-o para orientar os Sub-21.
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Árbitros e delegados

Zsolt Szabó (HUN)Árbitro
Tomislav Petrovic (CRO), Tihon Kalugin (RUS)Árbitros assitentes
Damir Skomina (SVN)Quarto árbitro
Florian Prunea (ROU)Delegado da UEFA
Jaap Uilenberg (NED)Observador

UEFAUNDER21DNNac.Nome
18601.01.1972HUNZsolt Szabó

Apesar de ter apenas 35 anos, Zsolt Szabó é o árbitro com maior experiência internacional de entre todos os presentes
na fase final.

• O árbitro impressionou na sua estreia internacional - um jogo de qualificação para o Campeonato da Europa de
Sub-18, em Maio de 1999, entre a Bósnia-Herzegovina e Portugal -, de tal forma que a sua nomeação seguinte
ocorreu logo em Agosto desse mesmo ano, para um encontro da Taça UEFA entre o FC Levadia Maardu e o FC
Steaua Bucaresti, que terminou exactamente com o mesmo resultado, um triunfo da turma visitante, por 4-1.

• Dirigiu o seu primeiro jogo da fase de qualificação para a UEFA Champions League em Julho de 2000, um encontro
entre o FK Crvena Zvedza e o KÍ Klaksvík (2-0) e o primeiro de cinco partidas consecutivas na categoria de Sub-21
em Setembro desse mesmo ano.

• Esteve presente na fase final do Campeonato da Europa de 2004, na Suíça, onde apitou três jogos, incluindo a
meia-final onde a campeã Espanha derrotou a Ucrânia nas grandes penalidades. Para além disto, Szabó dirigiu um
total de 14 partidas da Taça UEFA e dois jogos de qualificação para Campeonatos da Europa.

Sabia que?
Szabó é um auditor financeiro residente em Budapeste.

Embates anteriores em Campeonatos da Europa de Sub-21 entre estas duas equipas
LocalResFaseComp.Data
Brest3-0França - IsraelPré-el.U2103.09.2000
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Estatísticas do grupo - Grupo  A

PtosGSGMDEVJ
6130022Holanda
4010112Bélgica
1211102Portugal
0202002Israel

Estádio, LocalResultadoJogoData
Abe Lenstra, Heerenveen1-0Holanda - Israel10.06.2007

Golos: 1-0 Maduro 10
Holanda: Waterman, Zuiverloon, Vlaar, Maduro, Jenner (De Ridder 75), Drenthe, Babel, Aissati (Bakkal 42), Rigters,
Medunjanin (Jong-A-Pin 66), Donk
Israel: Al Madon, Shpungin, Danin, Maymon, Keinan, Jan, Baruchyan, Itzhaki, Peretz (Arbeitman 79), Sahar (Tamuz
65), Yeini (Srur 86)
Árbitro:  Damir Skomina (SVN)

Estádio, LocalResultadoJogoData
Euroborg, Groningen0-0Portugal - Bélgica10.06.2007

Golos: -
Portugal: Paulo Ribeiro, Miguel Veloso, Semedo, Filipe Oliveira, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, João Moutinho
(Ruben Amorim 84), Gonçalves (Antunes 57), Nani, Yannick Djaló (Silvestre Varela 66), Manuel da Costa
Bélgica: Bailly, De Roover, Vermaelen, Lombaerts, Mirallas, Vertonghen, Martens (Haroun 87), Pocognoli, Fellaini,
Vanden Borre (Overmeire 90), Blondel (De Mul 76)
Árbitro:  Robert Małek (POL)

Estádio, LocalResultadoJogoData
Abe Lenstra, Heerenveen0-1Israel - Bélgica13.06.2007

Golos: 0-1 Mirallas 82
Israel: Al Madon, Shpungin, Danin (Peser 67), Keinan, Jan, Srur (Baruchyan 78), Itzhaki (Ben Shushan 55), Duani,
Arbeitman, Sahar, Taga
Bélgica: Bailly, De Roover, Vermaelen, Lombaerts, Mirallas (De Sutter 85), Vertonghen, Martens (Haroun 46),
Pocognoli, Fellaini, Vanden Borre (Overmeire 93), Blondel
Árbitro:  Craig Thomson (SCO)

Estádio, LocalResultadoJogoData
Euroborg, Groningen2-1Holanda - Portugal13.06.2007

Golos: 1-0 Babel 33, 2-0 Rigters 75, 2-1 Miguel Veloso 77
Holanda: Waterman (Vermeer 34), Zuiverloon, Vlaar, Maduro, Jenner (Beerens 46), Drenthe, Babel, Rigters, Donk,
Jong-A-Pin (Pieters 78), Bakkal
Portugal: Paulo Ribeiro, Amoreirinha (João Pereira 46), Miguel Veloso, Semedo, Manuel Fernandes (Yannick Djaló
81), Hugo Almeida, João Moutinho, Ruben Amorim (Silvestre Varela 57), Nani, Antunes, Manuel da Costa
Árbitro:  Knut Kircher (GER)

Abe Lenstra, Heerenveen-Bélgica - Holanda16.06.2007

Euroborg, Groningen-Israel - Portugal16.06.2007
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Factos e números da prova

Campeonato da Europa de Sub-21: fase de qualificação

• Começou com 51 selecções e, seis meses, 72 jogos e 199 golos depois, sete equipas conquistaram o direito de
estar ao lado da anfitriã e campeã em título Holanda na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21 de 2007.

• A Rússia foi a formação mais concretizadora na fase de qualificação, mas os 12 golos que apontou em quatro jogos
não foram suficientes para garantir um lugar na fase final, uma vez que os russos acabaram derrotados por Portugal
nos "play-offs".

• A selecção portuguesa marcou oito golos durante a campanha de qualificação, tantos quantos a Inglaterra e a
Bélgica, mas menos dois que a Sérvia, que teve o melhor ataque entre as equipas que garantiram a qualificação. A
República Checa apontou sete golos, Israel cinco e a Itália garantiu o seu lugar na fase final com a uma média de
apenas um golo por jogo.

• Os italianos apresentaram a melhor defesa da fase de qualificação, aguentando 330 minutos sem sofrer golos até
que o espanhol Roberto Soldado violou finalmente as redes da baliza italiana, por ocasião dos "play-offs".

• Depois de ter perdido a primeira mão do "play-off", por 3-0, na Suécia, a Sérvia venceu a segunda mão por 5-0,
triunfo que constituiu a maior vitória na fase de qualificação, só igualado pelos 5-0 com que a Hungria goleou a
Finlândia. Os finlandeses também sofreram cinco golos frente à Rússia, mas nesse encontro Veli Lampi conseguiu
apontar um golo de consolação para a formação nórdica.

• Apenas jogadores nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1984 podem actuar na edição 2006/07 do Campeonato da
Europa de Sub-21.

• Com 15 anos e 11 meses, o médio do Liechtenstein, David Hasler, foi o jogador mais jovem a actuar na fase de
qualificação, tendo participado nas duas derrotas da sua selecção frente à Irlanda do Norte, na ronda preliminar, em
Abril e Maio.

• Terry Dixon tornou-se no jogador mais jovem a actuar na fase de qualificação propriamente dita, quando entrou no
decorrer da derrota da República da Irlanda frente à Bélgica, em Setembro. Aos 16 anos e sete meses, o ponta-de-lança
do Tottenham Hotspur FC era seis anos mais novo que o guarda-redes da Macedónia, Filip Madzovski, nascido a 1
de Janeiro de 1984, precisamente a data limite para um jogador ser elegível para a competição.

Campeonato da Europa de Sub-21: fase final

• Nenhuma selecção conseguiu conquistar a prova enquanto anfitriã desde a alteração do formato da competição,
em 1994. Até então, a final era decidida a duas mãos. A Espanha esteve perto de o conseguir em 1996, chegando
à final, que acabou por perder para a Itália no desempate por grandes penalidades.

• A Itália venceu quatro das sete fases finais disputadas desde a introdução do novo formato.

• Foram sete as finais a um só jogo (de um total de 15) realizadas desde que o formato foi alterado para a competição
de 1992-94.

• Desde a mudança para a competição de 1992-94, a Itália venceu as quatro finais em que esteve presente, enquanto
a Espanha, a República Checa e a Holanda venceram as outras três. França, Grécia, Sérvia e Montenegro e Ucrânia
já todas foram finalistas vencidas.

• Foram seis os cartões vermelhos exibidos até agora nas finais disputadas em um só jogo. O mais recente foi visto
pelo ucraniano Olexandr Romanchuk na final de 2006.
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• Em três das finais decididas num só jogo foram apontados três golos. Em 2000, a Itália bateu a República Checa
por 2-1, graças a um bis de Andrea Pirlo. Em 2004, os "azzurrini" bateram a Sérvia e Montenegro por 3-0, com golos
de Daniele De Rossi, Cesare Bovo e Alberto Gilardino. A Holanda sagrou-se campeã na última edição batendo a
Ucrânia pela mesma margem, com golos de Klaas Jan Huntelaar (dois) e Nicky Hofs.

• Essas vitórias por 3-0 da Itália em 2004 e da Holanda em 2006 constituem as vitórias mais folgadas em finais
decididas num só encontro.

• Pirlo e Huntelaar são os únicos jogadores que conseguiram apontar dois golos numa final desde a introdução do
novo formato, em 1994. Antes, Vahid Halilhodžić (pela Jugoslávia em 1978), Gary Owen (pela Inglaterra em 1982),
Franck Sauzée (pela França em 1988) e Andrei Sidelnikov (pela URSS em 1990) todos tinham apontado dois golos
numa das mãos da final.

• Anteriormente à introdução das finais a um só jogo, Pierre Littbarski, da República Federal da Alemanha, foi o único
jogador a apontar um "hat-trick", mais concretamente na segunda mão da final de 1982.

• Desde a introdução das finais decididas num só jogo, duas resultaram no desempate por grandes penalidades,
com a Itália, reduzida a nove jogadores, a bater a Espanha, por 5-4, em 1996. A República Checa conseguiu
semelhante feito, ao bater a França, por 3-1, no desempate por penalties, naquela que foi a única final que até agora
terminou num empate sem golos.

• Apenas a final de 1994 foi decidida no prolongamento, com o suplente Pierluigi Orlandini a marcar o golo de ouro
da vitória (1-0) da Itália sobre Portugal, à passagem do 97º minuto.

• Foram cinco os jogadores que conquistaram o título de campeão europeu de Sub-21 por duas ocasiões: Danny
Thomas (Inglaterra, em 1982 e 1984), Dario Marcolin e Roberto Muzzi (Itália, em 1992 e 1994) e Fabio Cannavaro
e Christian Panucci (Itália, em 1994 e 1996).

• A base da selecção italiana que conquistou o Campeonato do Mundo de 2006 esteve também presente em conquistas
do Europeu de Sub-21: Cannavaro (1994 e 1996), Filippo Inzaghi (1994), Francesco Totti e Alessandro Nesta (1996),
Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso (2000) e Marco Amelia, Daniele De Rossi, Alberto Gilardino e Andrea Barzagli (2004).
Laurent Blanc é o único jogador de uma nação que não a Itália a ter também alcançado a "dobradinha", juntando o
título de campeão do mundo de 1998 ao de campeão europeu de Sub-21 que havia conquistado uma década antes.

• Pierre Littbarski sagrou-se campeão do mundo em 1990 pela República Federal da Alemanha, batendo a Inglaterra
nas meias-finais. Oito anos antes, o jogador tinha apontado um "hat-trick" na final frente à mesma Inglaterra, mas
que de nada serviu visto que os alemães acabaram derrotados com um total de 5-4 no conjunto das duas mãos.

• Quando ajudou a França a conquistar o UEFA EURO 2000™, Blanc tornou-se no primeiro jogador - e único até ao
momento - a sagrar-se campeão europeu de Sub-21 e a vencer o Campeonato da Europa.

• Com 17 anos, Ben Sahar é o jogador mais jovem das oito selecções presentes na Holanda. O avançado nasceu a
10 de Agosto de 1989. Dejan Milovanović (23 anos), nascido a 21 de Janeiro de 1984, é o jogador mais velho em
prova.
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Dados sobre o torneio

Com a Holanda já apurada para as meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-21 - Israel já está afastada da
próxima fase -, Bélgica e Portugal estão à espreita do apuramento na última jornada do Grupo A, que termina este
sábado. Os belgas precisam de pelo menos um ponto frente aos anfitriões e vizinhos holandeses, ao passo que a
selecção lusa tem de bater a congénere israelita e esperar que os belgas percam frente à selecção da casa. Portugal
e Bélgica ficariam então empatadas com quatro pontos, seguindo os seguintes critérios de desempate, por esta
ordem:

a) número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas em questão;
b) diferença de golos nos jogos entre as equipas em questão;
c) número de golos marcados nos jogos entre as equipas em questão (se estiveram mais do que duas equipas com
os mesmos pontos);
d) diferença de golos em todos os jogos do grupo;
e) número de golos apontados em todos os jogos do grupo;
f) coeficiente dos "play-offs" (os pontos obtidos serão divididos pelo números de jogos efectuados) - Bélgica (2),
Israel (2), Portugal (1.5);
g) diferença de golos dos "play-offs" - Bélgica (5/2), Israel (2/1), Portugal (4/4);
h) média de golos marcados por "play-off" - Bélgica (2.5), Israel (1), Portugal (2);
i) conduta disciplinar das equipas (fase final do torneio);
h) sorteio.

Se duas equipas que têm o mesmo número de pontos, golos apontados e sofridos se defrontarem no último jogo da
fase de grupos e mesmo assim continuarem empatadas após essa partida, o ranking das formações em causa será
determinado por marcação de grandes penalidades, desde que mais nenhuma equipa do grupo tenha o mesmo
número de pontos no final da fase de grupos.

• Jogos Olímpicos: Os quatro semifinalistas qualificam-se para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, a não ser
que a Inglaterra chegue às meias-finais. Nesse caso, haverá lugar a um play-off entre os terceiros classificados de
cada grupo, de forma a determinar a quarta selecção apurada. Este jogo, a acontecer, terá lugar em Nijmegen, dia
21 de Junho, pelas 19h45 (Portugal Continental).

• Melhor em Campo Carlsberg: Um membro do Grupo de Estudos Técnicos da UEFA vai escolher o melhor jogador
em campo em todos os desafios da fase final. O atleta receberá a distinção na conferência de imprensa realizada
após a partida. Até ao momento, os vencedores foram:

Holanda v Israel: Royston Drenthe (NED)
Portugal v Bélgica: Marouane Fellaini (BEL)
República Checa v Inglaterra: Nigel Reo-Coker (ENG)
Sérvia v Itália: Dejan Milovanović (SRB)
Israel v Bélgica: Kevin Mirallas (BEL)
Holanda v Portugal: Maceo Rigters (NED)
República Checa v Sérvia: Duško Tošić (SRB)
Inglaterra v Itália: Alberto Aquilani (ITA)

• Assistências: A actual fase final está no caminho certo para bater o recorde total de assistências para um torneio
a este nível, na sequência dos 26 mil bilhetes vendidos para o último jogo da Holanda no Grupo A, frente à Bélgica.
"As pessoas aqui do norte do país são loucas por futebol", disse o seleccionador holandês Foppe de Haan ao
uefa.com. A fase final da edição de 2006, acolhida em Portugal, contou com um total de 182,671 espectadores,
ultrapassando o anterior recorde de 110 mil estabelecido dois anos antes, na Alemanha. Em 2006, o melhor registo
assinalou 28,174 adeptos, que assistiram ao vivo à partida da fase de grupos entre Portugal e Alemanha, enquanto
o registo médio foi de 12,178 de espectadores. Cumprida a segunda jornada da fase de grupos da actual edição, as
assistências foram as seguintes:
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Holanda v Israel: 22,013
Portugal v Bélgica: 7,197
República Checa v Inglaterra: 9,382
Sérvia v Itália: 8,347
Israel v Bélgica: 5,239
Holanda v Portugal: 19,498
República Checa v Sérvia: 6,109
Inglaterra v Itália: 17,103

• Bilhetes: Os bilhetes para os jogos da fase final continuam à venda, sendo que o único encontro sem ingressos
disponíveis é mesmo o que colocará em confronto a selecção da casa e Portugal, a 13 Junho. Os adeptos podem
adquirir ingressos através do uefa.com, até cinco dias antes do jogo em causa, ou deslocarem-se a um dos muitos
"TicketBox" espalhados por toda a Holanda até à hora do encontro. Caso a lotação não esteja esgotada, os bilhetes
serão colocados à venda nas bilheteiras do estádio, três horas antes do pontapé de saída.

• Informação disciplinar: As suspensões derivadas de cartões amarelos e vermelhos recebidos durante o torneio
serão cumpridas no jogo seguinte. Qualquer jogador que veja dois cartões amarelos em jogos diferentes falhará a
partida seguinte, enquanto os registos de admoestações da fase de grupos não ficarão limpos antes da fase a
eliminar.

Os seguintes jogadores estão suspensos para o próximo jogo:
Bélgica: Marouane Fellaini, Jan Vertonghen.

Os seguintes jogadores estão a um cartão amarelo de serem suspensos:
Bélgica: Kevin Mirallas, Jonathan Blondel, Maarten Martens, Anthony Vanden Borre.
Israel: Dekel Keinan, Shai Maymon, Ben Sahar, Aviram Baruchyan, Shlomi Arbeitman.
Holanda: Daniël De Ridder, Calvin Jong-A-Pin, Royston Drenthe.
Portugal: Hugo Almeida, João Moutinho, Amoreirinha, Miguel Veloso, João Pereira.

• Acordos de transmissão: Os direitos televisivos para a fase final foram vendidos a mais de 150 países e territórios.
Estão a ser levadas a cabo parcerias com as principais estações televisivas de todos os países participantes no
torneio, incluindo RAI (Itália), Sky Sports (Reino Unido), Talpa (Holanda), Sport 1 (Israel), B92 (Sérvia), TVI (Portugal),
RTBF e VRT (Bélgica), e a Czech TV (República Checa). Será possível acompanhar os jogos em directo na Europa
através do www.uefa.com, sendo que esta opção destina-se às federações nacionais onde os direitos de transmissão
não foram adquiridos. Fora da Europa, apenas o Japão e a Coreia do Sul estão aptos a utilizar este serviço. O
uefa.com também vai disponibilizar os momentos altos de cada jogo, bem como um resumo alargado e a repetição
dos jogos. "Vodcasts" e outros vídeos vão estar disponíveis para completar a vasta quantidade de notícias e cobertura
em directo do "site".

• "Link" de acesso rápido: O guia com informação destinada à comunicação social é actualizado diariamente no
uefa.com, disponibilizando os horários das conferências de imprensa e treinos, bem como as moradas dos hotéis e
centros de estágio de todas as selecções. O acesso poderá ser efectuado a partir deste "link":
http://pt.uefa.com/competitions/under21/finals/index.html

• "Hit Squad": - Cerca de 16 mil pessoas marcaram presença na primeira acção da "Hit Squad" na fase final, num
ambiente festivo em Heerenveen. Os responsáveis do evento, que decorreu na Burgemeester Kuperusplein,
classificaram o mesmo como um "sucesso estrondoso". Até à final de 23 de Junho, a "Hit Squad" estará presente
no Fan Festival (Festival dos Adeptos) antes dos jogos escolhidos.

16 de Junho: 14h45-18h15 - Burgemeester Kuperusplein (Heerenveen)

17 de Junho: 14h45-18h15 - Grote Markt (Nijmegen)

20 de Junho: 14h45-18h15 - A confirmar
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23 de Junho: 14h45-15h15 - Grote Markt (Groningen)

• Nova bola: A fase final tem uma bola oficial pela primeira vez, depois de a adidas ter criado um novo exemplar
com a cor laranja da camisola holandesa e tons dourados que simbolizam o sucesso da Holanda na fase final do
Verão passado e o facto do país estar a organizar o evento. A bola foi concebida com recurso às mais recentes
tecnologias e é composta por apenas 15 painéis, em contraste com os 32 gomos que caracterizaram a maior parte
dos esféricos desenvolvidos a partir de 1970. Tendo em conta que o actual processo de produção recorre
essencialmente à colagem térmica, em detrimento do trabalho manual, as bolas possuem uma superfície mais lisa
e perfeitamente redonda que facilita o controlo das mesmas por parte dos jogadores.

• Imagem gigante: O edil de Arnhem, Cees Jansen, e o director do torneio, Harry Been, descerraram uma imagem
gigante da bola oficial no exterior do World Trade Center de Arnhem, um edifício que se ergue nos céus a 65 metros.
Foram necessários três dias para erguer a imagem, de 33 metros de altura e 30 de largura, que ficará exposta naquele
local, próximo da Estação Central de Arnhem, durante as próximas semanas.

• Hino oficial: Rush Hour, composta por DJ Armin van Buuren, é o hino oficial do torneio. Disponível nos espaços
comerciais, a canção passará nos estádios antes de cada encontro, no momento em que os jogadores derem entrada
no relvado e após os golos obtidos da final. Nesse sentido, Van Buuren irá actuar durante o desafio decisivo em
Groningen, após um concerto na Rádio 538 Fan Festival, no Grote Markt, que terá lugar no mesmo dia.

• Transporte gratuito: A empresa Rexona oferece viagens grátis a todos os adeptos holandeses que pretendam
assistir aos jogos do país anfitrião, com partidas de toda a Holanda, numa acção levada a cabo com o objectivo de
proporcionar maior apoio à formação orientada por Foppe de Haan. Os adeptos holandeses que tenham adquirido
bilhete para um dos encontros da sua selecção poderão reservar lugar num dos veículos em www.Rexona.nl/bus.

• Antidoping: As oito equipas assistiram a uma sessão de uma hora de esclarecimento sobre antidopagem, na qual
os técnicos da UEFA sublinharam os perigos das drogas e do doping, bem como explicaram os procedimentos do
controlo. As iniciativas de combate ao doping da UEFA, lançadas nos últimos anos, destinam-se, particularmente,
aos jovens jogadores, com a implementação de programas educativos em todos os torneios dos escalões de formação.
Na segunda-feira, as equipas do Grupo A receberam sessões de esclarecimento nos seus locais de estágio.

uefa.com: Uma equipa de repórteres presente na Holanda vai auxiliar o uefa.com a disponibilizar cobertura em 11
idiomas - inglês, holandês, francês, alemão, castelhano, italiano, português, russo, japonês, chinês e coreano -
incluindo a produção do MatchCentre em directo em todos os jogos. O "site" holandês do Europeu Sub-21 foi lançado
a 14 de Fevereiro e está a ser produzido em estreita colaboração com a Federação Holandesa de Futebol.

• Equipa ideal de 2006 : O corpo redactorial do uefa.com elegeu a seguinte equipa a partir dos 176 jogadores
presentes em Portugal, na edição de 2006.
Guarda-redes: Steve Mandanda (França)
Defesa-direito: Dwight Tiendalli (Holanda)
Defesa-central: Dmytro Chygrynskiy (Ucrânia)
Defesa-central: Milan Stepanov (Sérvia e Montenegro)
Defesa-esquerdo: Urby Emanuelson (Holanda)
Médio-direito: Thomas Kahlenberg (Dinamarca)
Médio-centro: Ismaïl Aissati (Holanda)
Médio-centro: Rio Antonio Mavuba (França)
Médio-esquerdo: Jérémy Toulalan (França)
Ponta-de-lança: Artem Milevskiy (Ucrânia)
Ponta-de-lança: Klaas Jan Huntelaar (Holanda)
A equipa ideal de Sub-21 do uefa.com não representa a posição oficial da UEFA.
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Troféu: O troféu do Campeonato da Europa de Sub-21 foi concebido nas oficinas Bertoni, em Milão, tendo em vista
a campanha de 1996/98, depois de a Itália ter conservado o anterior exemplar, após três vitórias consecutivas na
competição. O troféu de 37 centímetros de altura é feito de metal, vidro e "Plexiglas", pesa sete quilos e custou cerca
de seis mil euros. O país vencedor ficará com o troféu em sua posse até à fase final de 2009 e também receberá
uma réplica em escala reduzida.
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Calendário e classificações do torneio

Fase final
LocalForaResCasaData
HeerenveenIsrael1 - 0HolandaGrp A10.06.2007
GroningenBélgica0 - 0PortugalGrp A10.06.2007
ArnhemInglaterra0 - 0República ChecaGrp B11.06.2007
NijmegenItália1 - 0SérviaGrp B11.06.2007
HeerenveenBélgica0 - 1IsraelGrp A13.06.2007
GroningenPortugal2 - 1HolandaGrp A13.06.2007
NijmegenSérvia0 - 1República ChecaGrp B14.06.2007
ArnhemItália2 - 2InglaterraGrp B14.06.2007
HeerenveenHolanda20.45BélgicaGrp A16.06.2007
GroningenPortugal20.45IsraelGrp A16.06.2007
ArnhemRepública Checa20.45ItáliaGrp B17.06.2007
NijmegenSérvia20.45InglaterraGrp B17.06.2007

Grupo  A
PtosGSGMDEVJEquipaPos.

6130022Holanda1
4010112Bélgica2
1211102Portugal3
0202002Israel4

Grupo  B
PtosGSGMDEVJEquipaPos.

6020022Sérvia1
2220202Inglaterra2
1321102Itália3
1101102República Checa4

Melhores marcadores - Fase final - Fase de grupos

Kevin Mirallas (BEL)1
David Nugent (ENG)1
Leroy Lita (ENG)1
Alberto Aquilani (ITA)1
Giorgio Chiellini (ITA)1
Hedwiges Maduro (NED)1
Ryan Babel (NED)1
Maceo Rigters (NED)1
Miguel Veloso (POR)1
Boško Janković (SRB)1
Dejan Milovanović (SRB)1
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Legenda

Lista de jogadores
No: número D.N: Data de Nascimento
Qual: qualificação FF: Fase final
Jog: presenças Gls: golos Estatística dos Sub-21: fase final apenas

Árbitros dos jogos
Nac: Nacionalidade
D.N: Data de Nascimento
Sub-21: Número total de jogos dirigidos no Campeonato da Europa de Sub-21, incluindo todos os jogos das diferentes fases de qualificação.
Estas são as estatísticas oficiais consideradas válidas para serem comunicadas como registos oficiais da competição.
UEFA: Total de jogos arbitrados em todas as competições da UEFA, incluindo todos os jogos das diferentes fases de qualificação. Encontros
onde o árbitro tenha participado como quarto árbitro não estão incluídos nestas estatísticas. Estas são as estatísticas oficiais consideradas válidas
para serem comunicadas como registos oficiais da competição.

Estatísticas do Grupo/Calendário da Competição
Pos: Posição Jog: Jogos disputados
V: Vitórias E: Empates
D: Derrotas GM: Golos marcados
GS: Golos sofridos Pts: pontos

Nota: Estatísticas de todos os tempos
O total de golos inclui os resultados derivados de decisões disciplinares (p.e. jogos abandonados em que foi determinado o resultado de 3-0). O
total de golos não inclui os golos apontados nos desempates por pontapés da marca de grande penalidade.

Selecções
EURO: Campeonato Europeu da UEFA • U21: Campeonato da Europa
de Sub-21
Mundial: Campeonato do Mundo • : Taça das Confederações
Part: Encontros particulares • : Jogos particulares Sub-21
U21: Campeonato da Europa de Sub-21
SUB19: Europeu de Sub-19 • SUB18: Europeu de Sub-18
SUB17: Europeu de Sub-17 • SUB16: Europeu de Sub-16
Regiões: Taça das Regiões • MCUP: Taça Meridian

:: Fases da competição
3ª PE: 3ª pré-eliminatóriaF: Final
1ª: Primeira eliminatóriaGS: Fase de grupos
2ª: 2ª eliminatória1ª Gr.: 1ª fase de grupos
3ª: Terceira eliminatória2ª Gr.: 2ª fase de grupos
4ª: Quarta eliminatóriaKO1: Oitavos-de-final
1/2: Meias-finaisPrelim.: Fase preliminar
1/8: Oitavos-de-final1/4: Quartos-de-final
1/16: 16-avos-de-finalPré-el.: Pré-eliminatória
1ª: primeira mão1ªPE: Primeira pré-eliminatória
2ª: segunda mão2ªPE: Segunda pré-eliminatória
POff: Play-offFF: Fase final
POff 5º: Play-off - 5º lugarPOff 3º: Play-off - 3º lugar
POff 8º: Play-off - 8º lugarPOff 7º: Play-off - 7º lugar

:: Estatísticas
(+) : Indica um jogador recém-entrado(-) : Indica um jogador substituído
(+/-) : Indica um jogador recém-entrado e substituído(*) : Indica um jogador expulso
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