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NOTA INFORMATIVA 

 

A Seleção nacional de futebol, teve a maior subida de sempre no 

Ranking da Federação Internacional de Futebol, FIFA, de acordo 

com a tabela divulgada tornada pública esta Quinta-Feira pelo 

organismo que rege o futebol mundial. 

Esta subida, deve-se ao fato das boas prestações protagonizadas 

pela seleção de Falcao e Papagaio nos recentes jogos 

internacionais  disputados, destacando-se a receção frente a 

Marrocos em Casa, no mês de Agosto, mas sobretudo, a vitória 

por 1-0, no jogo da primeira mão da eliminatória para o Mundial 

2018, diante da Etiópia  no Estádio Nacional 12 de Julho, 

realizado no dia 8 de Setembro. 

Dos países lusófonos, São Tomé e Príncipe protagonizou a 

maior "escalada", ascendendo 36 lugares, saindo do lugar 193 

para  157º,  da classificação geral. 
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Para a Federação Santomense de Futebol, “é o motivo de 

satisfação e grande orgulho para a nação santomense. Estamos 

todos de parabéns, os adeptos mostraram nos dois últimos 

jogos que estão com a seleção nacional, e os jogadores 

enquanto os embaixadores por excelência tenham-no 

demonstrado em campo, dando o melhor de si em prol da 

dignificação do país, mesmo apesar das inúmeras dificuldades 

de ordem económica e financeira que o país padece”. Estivemos 

a citar, a reação oficial da Federação Santomense de Futebol, 

através do seu 2º vice-presidente, para Cooperação e Relações 

Internacionais, Jasí Ramos. 

A seleção nacional de futebol, recorde-se volta a jogar em 

Março, quando receberá a Líbia, jogo a contar para a 3º jornada 

do Grupo-F da fase de qualificação para o CAN 2017, que terá 

lugar no Gabão. 

 

S. Tomé, 06 de Novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperação e Relações  Internacionais, 

2º Vice-Presidente 

/Jasí Ramos/ 


