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Πορτογαλία και Γκάνα τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους στο φετινό Μουντιάλ παρά την νίκη των
Πορτογάλων (2-1). Το αυτογκόλ του Μπόι (31& 039;), η κεφαλιά του Γκιάν (57΄) και το γκολ του
Ρονάλντο (80΄) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.
Πιο καλά στημένη η Πορτογαλία όμως με την νίκη της αυτή δεν κατάφερε να διορθώσει τα κακώς
κείμενα των πρώτων αγωνιστικών και φεύγει νωρίς από τα γήπεδα της Βραζιλίας. Έτσι, η ομάδα
του Πάουλο Μπέντο αποκλείστηκε λόγω της διαφοράς τερμάτων.
Κέβιν Πρινς Μπόατενγκ και Σάλεϊ Μουντάρι δεν αγωνίστηκαν μετά την ποινή που τους επιβλήθηκε
από την ομοσπονδία της χώρας και η Γκάνα ήταν φανερά αποδυναμωμένη.
Σκόραρε ο Ρονάλντο για πρώτη φορά στο τουρνουά, κέρδισε η ομάδα του αλλά η νίκη
συνοδεύτηκε από κατεβασμένα κεφάλια. Πάντως, ο 29χρονος επιθετικός έκανε σε γενικές γραμμές
καλό παιχνίδι και ήταν αρκετά δραστήριος.
Το ματς:
Οι δύο ομάδες μπήκαν με διάθεση να τρέξουν και να επιτεθούν, άλλωστε ήθελαν και οι δύο την
νίκη. Στο 5΄ ο Κριστιάνο Ρονάλντο απείλησε με σέντρα-σουτ από πλάγια θέση αλλά η μπάλα
βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Νταούντα. Στο 19΄, ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε και πάλι
κοντά στο γκολ, όμως ο Γκανέζος τερματοφύλακας είπε «όχι» εξ΄ επαφής σε δύσκολη κεφαλιά
του. Η Γκάνα κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και με τον Γκιάν απείλησε τα καρέ του Μπέτο δίχως
αποτέλεσμα.
Στο 31΄ η Πορτογαλία άνοιξε το σκορ. Η σέντρα του Βελόσο ήταν καλή «φαρμακερή» και ο Μπόι με μπόλικη δόση ατυχίας- έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, κάνοντας το 1-0 για τους
Πορτογάλους. Το θεαματικό αυτογκόλ ήταν αυτό που έδωσε «κεφάλι» στο σκορ στην ομάδα του
Πάουλο Μπέντο.
Ο Γκιάν είχε προειδοποιήσει στο πρώτο μέρος, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Στο 51΄ έφτασε
και πάλι κοντά στο γκολ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 57΄ ήταν η στιγμή του. Ο Ασαμόα
σέντραρε με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή των Πορτογάλων και ο Γκιάν με δυνατή κεφαλιά
έκανε το 1-1. Λίγο αργότερα, η Γκάνα έφτασε στην ολική ανατροπή με τον σκόρερ να γίνεται
δημιουργός και σεντράρει ωραία μέσα στην περιοχή του Μπέντο. Ωστόσο, η κεφαλιά του Γουάρις

έφυγε λίγο άουτ.
Μετά το γκολ των Αφρικανών, η ομάδα του Άπια ανέβασε «στροφές» και πίεσε για το δεύτερο
γκολ που θα σήμαινε πρόκριση. Έτσι, έδωσε χώρο στους Πορτογάλους που έφτασαν στο 2-1 με
τον Ρονάλντο στο 80΄. Ο Κριστιάνο εκμεταλλεύτηκε την κακή απομάκρυνση του Νταουντά και
πέτυχε το πρώτο -και τελευταίο- του γκολ στη διοργάνωση. Στη συνέχεια οι Πορτογάλοι δεν
κατάφεραν να πετύχουν τα γκολ που χρειαζόντουσαν και αποκλείστηκαν παρά το τρίποντο που
πήραν.
MVP του coppa.gr: Ο Ρονάλντο. Ο επιθετικός της Ρεάλ σκόραρε και έδωσε την νίκη στην ομάδα
του. Σίγουρα θα μπορούσε να είχε πετύχει κι άλλα γκολ, είχε χαμένες ευκαιρίες και ένα δοκάρι,
αλλά ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ που ο Κριστιάνο δεν ήταν σκιά του εαυτού του.
Που κρίθηκε: Στο «ρίσκο» που πήρε η Γκάνα όταν ισοφάρισε και ανοίχτηκε. Οι Πορτογάλοι
βρήκαν χώρους και έκαναν το τελικό 2-1.
Συνθέσεις:

Πορτογαλία: Μπέτο (Εντουάρντο 90΄), Μπρούνο Άλβες, Πέπε, Μιγκέλ Βελόσο, Γουίλιαμ
Καρβάλιο, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μουτίνιο, Εντέρ (Βιεϊρίνια 69΄), Νάνι, Αμορίμ, Περέιρα (Βαρέλα
61΄)
Γκάνα: Νταουντά, Γκιάν, Ατσού, Μπαντού, Αντρέ Αγιού (Γουακασό 81΄), Ραμπιού (Αφριγιέ 76΄),
Γουάρις (Τζόρνταν Αγιού 71΄), Μενσά, Ασαμόα, Μπόι, Αφούλ
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