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THE NATIONAL TEAM IN THE 2014 WORLD CUP 
IN BRAZIL
It was on December 18th, 1921, that the National Football Team held 
its first official match. It was against Spain and took place in Madrid. 
We lost 3-1, but the result was considered by the Portuguese media 
as being "very honourable". That historic National Team included big 
names such as Cândido de Oliveira, Jorge Vieira and Ribeiro dos Reis. 
For the Spanish team, the main figure was the great Ricardo Zamora, 
perhaps the best goalkeeper in the world, in his days.
On June 28th, 1925, after four defeats always against Spain, there was 
finally a victory. The first victory of the National Team was against Italy, 
at the Lumiar Stadium, packed with 16,000 spectators. The result was 
1-0, with a goal by João Maia.
During these 93 years, the National Team had its moments of both joy 
and sadness on the field. We remember only the former ones.
Some of these went down in history, like the 1928 Olympic Games in 
Amsterdam, where Portugal reached the quarterfinals, and (a lot closer 
to us) the 1966 World Cup in England, where Portugal came third, 
and the 1984 European Championship in France (another third place).
In Riyadh, in 1989, we were World champions in the under-20 category. 
We later revalidated this title at Benfica's Luz Stadium in 1991, before 
120,000 spectators, against Brazil.
In 1996, at the European Championship in England, we reached the 
quarterfinals, and in 2000, again another third place, at the European 
Championship organized jointly by Belgium and the Netherlands.
2004 was the year of our great disappointment. Before our public, 
at Estádio da Luz in Lisbon, we lost the Finals of the European 
Championship to Greece.
These were followed by a fourth place in Germany, at the 2006 World 
Cup, and by honourable places in the 2008 European Championship 
organized by Austria and Switzerland, and the World Cup in South 
Africa.
In 2012 we were once again qualified for the European Championship.
We lost against Spain in the semi-finals (who was at the time world 
champions, eventually becoming European champions again).
That year, Portugal became the National Team that most often passed 
the group stage of the European finals — five in total — in 1996,  
2000, 2004, 2008 and 2012.
In 2014, we are faced with a new challenge, the final stage of the World 
Cup in Brazil. The chances of achieving the title that has always gotten 
away from us — although we were one of, if not ‘the’ best team in 
1966, 2004 and 2012 — may be again on the horizon. The dream of 
this achievement is again well alive our people’s mind.
After all, the National Team is this year (2014) the 3rd team in the 
official FIFA rankings, surpassed only by Spain and Germany, but ahead 
of Brazil...

Way to go, National Team! Hooray for Portugal!
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A Seleção Nacional no campeonato do Mundo do BRASIL 2014

Terá sido a 18 de Dezembro de 1921 que a Seleção Nacional de Futebol realizou 
o seu primeiro desafio oficial. Foi contra a Espanha e disputou-se em Madrid. 
Perdemos por 3 a 1, mas o resultado foi entendido como «bastante honroso» pelos 
meios de comunicação social do nosso país. Nessa seleção histórica avultavam os 
nomes de Cândido de Oliveira, Jorge Vieira e Ribeiro dos Reis. 
Por parte da seleção espanhola era principal figura o grande Ricardo Zamora, 
talvez o melhor guarda-redes do mundo no seu tempo.
Em 28 de Junho de 1925, e depois de mais quatro derrotas sempre frente 
à vizinha Espanha, finalmente houve uma vitória. A primeira vitória da Seleção Nacional 
deu-se contra a Itália, no Estádio do Lumiar, pejado com 16.000 espetadores. 
O resultado foi de 1 a 0, com golo de João Maia.
Durante estes 93 anos, a Seleção de todos nós teceu em campo os seus momentos 
de alegria e também de tristeza. Lembramos apenas os primeiros.
Ficam para a história os Jogos Olímpicos de Amesterdão, de 1928, onde chegámos 
aos quartos de final, e bem mais perto de nós, o campeonato do mundo de 1966, 
em Inglaterra, onde fomos terceiros, e o campeonato da Europa de 1984, 
em França (mais um terceiro lugar). 
Em Riad fomos campeões do Mundo, em sub-20, em 1989. Título esse que 
revalidaríamos no Estádio da Luz, em 1991, perante 120.000 espectadores, 
frente ao Brasil.
Em 1996, no campeonato da Europa, em Inglaterra, chegámos aos quartos de final, 
e em 2000, outra vez no Campeonato da Europa que nesse ano era organizado 
conjuntamente pela Bélgica e Holanda, mais um terceiro lugar.
O ano de 2004 foi o ano da grande deceção… Perante o nosso público, 
no Estádio da Luz, perdemos a final do Campeonato da Europa para Grécia.
Seguiram-se um quarto lugar na Alemanha, no campeonato do mundo de 2006, 
e posições honrosas no campeonato da Europa de 2008, organizado pela Áustria 
e Suíça, e no campeonato do mundo da África do Sul.
Em 2012, fomos mais uma vez apurados para a fase final do Campeonato da Europa. 
Perdemos com a Espanha nas meias-finais (Espanha que era a campeã do mundo 
em título e que acabaria por se tornar outra vez campeã da Europa). 
Nesse ano, Portugal tornava-se na seleção que mais vezes havia ultrapassado 
a fase de grupos em fases finais do Europeu, cinco no total, 
sendo elas em 1996, 2000, 2004, 2008, e 2012. 
Em 2014, estamos às portas de novo desafio, a fase final do campeonato do mundo 
do Brasil. A hipótese de virmos a alcançar o título que até aqui sempre nos fugiu 
— apesar de termos sido das melhores, se não a melhor, equipa presente nas 
competições de 1966, 2004 e 2012 — pode estar de novo no horizonte. 
O sonho desta conquista está outra vez bem vivo no ideário nacional.
No fim de contas a Selecção Nacional é neste ano de 2014 a 3ª equipa no ranking 
oficial da FIFA, apenas  superada pela Espanha e pela Alemanha, mas à frente 
do Brasil…

Força Seleção! Viva Portugal!
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