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Encontros anteriores
Confronto Directo
UEFA EURO 2008

MarcadoresLocalResultadoJogoFaseData
Sionko 17; Deco 8, Cristiano Ronaldo
63, Quaresma 90+1

Genebra1-3República Checa - PortugalFG-FF11/06/08

EURO '96
MarcadoresLocalResultadoJogoFaseData
Poborský 53Birmingham1-0República Checa - PortugalQF23/06/96

Campeonato do Mundo
MarcadoresLocalResultadoJogoFaseData

Lisboa0-0Portugal - ChecoslováquiaPré-el.
(FG)

15/11/89

Bílek 11(p), 83; Aguas 73Praga2-1Checoslováquia - PortugalPré-el.
(FG)

06/10/89

Campeonato do Mundo
MarcadoresLocalResultadoJogoFaseData
Hruska 21Praga1-0Checoslováquia - PortugalPré-el.

(FG)
25/09/85

Diamantino 14, Carlos Manuel 50;
Janecka 39

Porto2-1Portugal - ChecoslováquiaPré-el.
(FG)

14/10/84

Campeonato da Europa de 1976
MarcadoresLocalResultadoJogoFaseData
Nené 7; Ondruš 6Porto1-1Portugal - ChecoslováquiaPrelim.

(FG)
12/11/75

Bičovský 11, 22, Nehoda 25, 46, Petráš
52

Praga5-0Checoslováquia - PortugalPrelim.
(FG)

30/04/75

Campeonato do Mundo
MarcadoresLocalResultadoJogoFaseData

Porto0-0Portugal - ChecoslováquiaPré-el.
(FG)

31/10/65

Eusébio 20Bratislava0-1Checoslováquia - PortugalPré-el.
(FG)

25/04/65

TotalFase final
Qualificação

ForaCasa
GSGMDEVJDEVJDEVJDEVJ

EURO
481124101201010011República Checa
842114101210010101Portugal

FIFA*
442226----12031023República Checa
442226----20130213Portugal

Jogos particulares
101001------------República Checa
010011------------Portugal

Total
91243411101213041034República Checa

12943411101230140314Portugal
* Campeonato do Mundo / Taça das Confederações da FIFA
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Retrospectiva
A República Checa vai tentar reeditar um feito passado quando defrontar Portugal no primeiro jogo dos quartos-de-final
do UEFA EURO 2012, em Varsóvia.

• Há 16 anos, os checos bateram Portugal por 1-0 nesta fase, a caminho da final do EURO '96, em Inglaterra. Na
altura, tal como agora, recuperaram de uma derrota na primeira jornada para se apurarem com uma diferença de
golos negativa – e com a Rússia a ser eliminada. Agora, ao contrário do que se passou antes, a equipa de Michal
Bílek apurou-se como vencedora do Grupo A, depois de vitórias consecutivas frente a Grécia e Polónia.

• Portugal, orientado por Paulo Bento, também recuperou de uma derrota no primeiro jogo, frente à Alemanha, para
assegurar o segundo lugar do Grupo B, após vitórias sobre Dinamarca e Holanda. A outra ocasião em que perdeu
na primeira jornada foi em 2004, quando chegou à final.

• O vencedor deste jogo vai defrontar a Espanha ou a França nas meias-finais, em Donetsk, a 27 de Junho.

Confronto directo
• A República Checa defrontou Portugal duas vezes, ambas em fases finais de Campeonatos da Europa. Para além
do triunfo checo, em 1996, Portugal venceu por 3-1 na segunda jornada do UEFA EURO 2008.

• Portugal também mediu forças com a Checoslováquia em nove ocasiões, com um registo de três vitórias, três
empates e três derrotas, seis golos marcados e dez sofridos.

• As equipas defrontaram-se na fase de qualificação para o EURO '76, com a Checoslováquia a ganhar por 5-0 em
Praga – Přemysl Bičovský e Zdeněk Nehoda bisaram –, empatando 1-1 no Porto, resultados que lhe permitiram
ganhar o grupo e rumar à fase final do torneio que viria a ganhar.

• Portugal terminou à frente da Checoslováquia na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 1966,
depois de vencer por 1-0 fora, com um golo de Eusébio, e empatar a zero em casa. As equipas trocaram vitórias
caseiras na fase de qualificação para o Mundial de 1986, no México, mas Portugal acabou por apurar-se, após
terminar no segundo lugar, enquanto a Checoslováquia foi quarta.

• A Checoslováquia desforrou-se na última jornada da fase de qualificação para o Mundial de 1990, em Itália, quando
um empate a zero, em Lisboa, garantiu o apuramento à custa de Portugal.

Jogos anteriores importantes
11 de Junho de 2008: República Checa 1-3 Portugal (Sionko 17; Deco 8, Ronaldo 63, Quaresma 90) – Stade
de Genève, Genebra, fase de grupos do UEFA EURO 2008
República Checa: Čech, Grygera, Ujfaluši, Rozehnal, Jankulovski, Galásek (Koller 73), Sionko, Matějovský (Vlček
68), Polák, Plašil (Jarolím 85), Baroš.
Portugal: Ricardo, Bosingwa, Pepe, Carvalho, Ferreira, Petit, Joao Moutinho (Fernando Meira 75), Ronaldo, Deco,
Simão (Quaresma 80), Nuno Gomes (Hugo Almeida 79).

• Portugal garantiu o apuramento no Grupo A a uma jornada do fim. Apesar de Libor Sionko ter respondido ao golo
madrugador de Deco, Cristiano Ronaldo restabeleceu a vantagem lusa, assistindo depois Ricardo Quaresma para
o terceiro.

• Michal Kadlec e Tomáš Sivok foram suplentes não utilizados pelos checos, enquanto Rui Patrício, Bruno Alves,
Raul Meireles, Miguel Veloso, Nani e Hélder Postiga não saíram do banco de suplentes de Portugal.

23 de Junho de 1996: República Checa 1-0 Portugal (Poborský 53) – Villa Park, Birmingham, quartos-de-final
do EURO '96
República Checa: Kouba, Suchopárek, Kadlec, Horňák, Látal, Němeček (Berger 90), Němec, Bejbl, Šmicer (Kub ík
46), Poborský, Kuka.
Portugal: Baía, Secretário, Couto, Oceano (Folha 65), Dimas, Figo (Cadete 82), Sousa, João Pinto, Sá Pinto
(Domingos 46), Rui Costa, Hélder.

• O sublime chapéu de Karel Poborský a Vítor Baía decidiu um jogo renhido, com os checos a aguentarem a magra
vantagem apesar da expulsão de Radoslav Látal, aos 82 minutos.

Momento de forma
• A República Checa disputa os quartos-de-final de um EURO pela terceira vez e ainda nunca foi eliminada, depois
de afastar Portugal em 1996 e a Dinamarca em 2004, por 3-0. Enquanto Checoslováquia, também levou a melhor
nos quartos-de-final, a duas mãos, em 1960 (frente à Roménia, com um resultado total de 5-0) e 1976 (frente à União
Soviética, com um resultado total de 4-2).
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• Esta é a quinta presença consecutiva de Portugal nos quartos-de-final, com vitórias em 2000 (Turquia, 2-0) e 2004
(Inglaterra, 2-2 no final dos 90 minutos, 6-5 nos penalties) e derrotas em 1996 (República Checa, 0-1) e 2008
(Alemanha, 2-3). Antes disso, a única participação nos quartos-de-final tinha sido numa eliminatória a duas mãos,
em 1960, frente à Jugoslávia, que perdeu com um resultado total de 6-3.

Ligações entre as equipas
• Bílek ajudou a Checoslováquia a apurar-se para o Mundial de 1990, deixando Portugal pelo caminho. A 6 de Outubro
de 1989, marcou os dois golos na vitória por 2-1, em Praga, convertendo um penalty aos 11 minutos e apontando o
golo da vitória aos 83 minutos.

• A Checoslováquia garantiu o apuramento com um empate a zero em Lisboa, a 15 de Novembro de 1989, numa
noite em que Portugal precisava de vencer por três golos de diferença. Jan Stejskal, agora treinador de guarda-redes
da República Checa, defendeu a baliza checa nos dois jogos.

• O pai de Michal Kadlec, Miroslav, e o director-desportivo checo, Vladimír Šmicer, alinharam na vitória sobre Portugal
nos quartos-de-final do EURO '96, enquanto do lado luso figurava João Pinto, actual director da Federação Portuguesa
de Futebol. Mais tarde, João Pinto foi companheiro de equipa de Poborský no Benfica, entre 1998 e 2000.

• Petr Čech e Raul Meireles são colegas de equipa no Chelsea FC. O guarda-redes levou a melhor sobre Eduardo
e Nélson Oliveira, do Benfica, nos quartos-de-final da UEFA Champions League desta época, com Meireles a marcar
o último golo do Chelsea, numa vitória com um resultado total de 3-1.

• Tomáš Rosický ajudou o Arsenal FC a eliminar, com um resultado total de 6-2, uma equipa do FC Porto que incluía
Bruno Alves, Rolando, Raul Meireles e Silvestre Varela, nos oitavos-de-final da edição 2009/10 da UEFA Champions
League.
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Factos e números do jogo
REPÚBLICA CHECA

• David Limberský, Jaroslav Plašil, Tomáš Pekhart, Tomáš Rosický, Petr Jiráček e Daniel Kolář estão a um cartão
amarelo de serem castigados.

• A República Checa apurou-se na fase de grupos com um saldo negativo de golos, tal como ocorreu em 1996, ano
em que atingiu a final.

• O golo de Jiráček frente à Grécia foi marcado aos dois minutos e 14 segundos de jogo, tornando-se o terceiro golo
mais rápido da história dos Campeonatos da Europa.

• A selecção orientada por Michal Bílek marcou dois golos nos primeiros seis minutos de jogo frente à Grécia; nenhuma
equipa havia, antes, logrado marcar dois golos em menos de 14 minutos de um jogo em fases finais de Campeonatos
da Europa.

• A derrota diante da Rússia foi a mais pesada sofrida pela República Checa em fases finais de grandes competições,
igualando os 4-1 com que o Brasil bateu a Checoslováquia em 1970.

• Petr Čech somou a sua 92ª internacionalização frente à Grécia, ultrapassando Pavel Nedvěd e Jan Koller no segundo
lugar da lista dos jogadores que mais vezes vestiram a camisola da selecção principal da República Checa. O primeiro
lugar é ocupado por Karel Poborský, com 118 internacionalizações.

Notícias de lesões
• Rosický falhou o triunfo sobre a Polónia devido a um problema no calcanhar de Aquiles, surgido no encontro contra
a Grécia.

Outras curiosidades
• Vladimír Darida, que somou a sua primeira internacionalização frente à Hungria, a 01/06, está pronto para disputar
o seu primeiro jogo competitivo pela República Checa.

• Václav Pilař (frente à Grécia) e Jiráček (frente à Polónia) já venceram o prémio Melhor em Campo Carlsberg neste
UEFA EURO 2012.

• Bílek assinou, a 27/05, um contrato de um ano, com mais outro de opção, caso os checos se qualifiquem para o
Mundial de 2014.

• Pilař vai rumar ao VfL Wolfsburg após o UEFA EURO 2012, tendo chegado a acordo com a formação alemã em
Janeiro último.

• A República Checa chegou a Praga a 20/05, com Plašil (21/05) e Čech (24/05) a chegarem pouco depois, concluídos
os compromissos nos respectivos clubes. Os checos chegaram ao seu quartel-general no EURO, em Wroclaw, a
03/06, de comboio.

• Este é o terceiro EURO consecutivo para cinco jogadores da equipa: Čech, Milan Baroš, Rosický, Plašil e Tomáš
Hübschman. Há ainda mais três resistentes do UEFA EURO 2008: Michal Kadlec, Tomáš Sivok e Plašil.

• Baroš foi o melhor marcador do UEFA EURO 2004, com cinco golos. Nunca nenhum jogador se sagrou melhor
marcador de dois Campeonatos da Europa.

Amigáveis antes do torneio
01/06 República Checa 1-2 Hungria (Kadlec 24pen; Dzsudzsák 7, Gyurcsó 88)

• David Latafa marcou aos 94 minutos o golo da vitória dos checos sobre Israel, por 2-1, num amigável não oficial
jogado a 26/05.

Qualificação para o UEFA EURO 2012
• Pilař e Jiráček apontaram os seus primeiros golos pela selecção principal checa no triunfo por 3-0 no conjunto das
duas mãos sobre o Montenegro, nos "play-offs".

• Depois de Baroš ter falhado uma grande penalidade na derrota na Lituânia, no primeiro jogo da fase de qualificação,
o marcador de penalties passou a ser o defesa Kadlec, que desde então converteu três em três.

• Kadlec foi o único jogador a alinhar em todos os encontros dos checos na fase de qualificação, incluindo os "play-offs".
Dois dos convocados para esta fase final não estiveram em nenhum encontro da fase de qualificação: Drobný e
Darida.
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Feitos nos clubes
• Čech defendeu penalties de Arjen Robben no prolongamento e de Ivica Olić e Bastian Schweinsteiger no desempate
por penalties no triunfo do Chelsea sobre o FC Bayern München na final da UEFA Champions League, a 19/05. Na
semana anterior, os "Blues" tinham batido o Liverpool FC na final da Taça de Inglaterra.

• Lafata assinou um número recorde de 25 golos na Liga checa pelo FK Jablonec, sagrando-se melhor marcador da
prova pelo segundo ano consecutivo. Theodor Gebre Selassie foi o único jogador a alinhar nas 30 jornadas da Liga
checa, totalizando 2,700 minutos com a camisola do FC Slovan Liberec.

• Sete jogadores da equipa actuaram pelo FK Viktoria Plzeň na  UEFA Champions League: David Limberský, František
Rajtoral, Milan Petržela, Daniel Kolář, Pilař, Darida e Jiráček. Jiráček assinou pelo Wolfsburgo em Dezembro e Pilař
seguiu as pisadas do colega poucos depois, embora tenha permanecido no Plzeň até ao final da temporada.

PORTUGAL
• Portugal esteve quatro jogos sem vencer em 2012, apontando apenas um golo nesses compromissos, antes de
somar duas vitórias consecutivas frente à Dinamarca e à Holanda.

• Portugal ultrapassou sempre as fases de grupos das fases finais de Campeonatos da Europa.

• Os dois golos de Cristiano Ronaldo frente à Holanda permitiram-lhe elevar para 34 o seu registo com a camisola
de Portugal, à frente de Luís Figo (32), ascendendo assim ao terceiro lugar da lista de melhores marcadores de
sempre da selecção portuguesa. À sua frente estão apenas Pauleta (47 golos) e Eusébio (41).

• Hélder Postiga e Ronaldo entraram para a lista de jogadores que conseguiram marcar golos em três fases finais
de Campeonatos da Europa, ao lado de Jürgen Klinsmann, Vladimír Šmicer, Nuno Gomes, Thierry Henry e Zlatan
Ibrahimović.

• Fábio Coentrão, Postiga, Ronaldo, João Pereira e Raul Meireles estão a um cartão amarelo de serem suspensos
por um jogo.

• Pepe marcou o primeiro golo de Portugal no UEFA EURO 2012, tal como havia feito no UEFA EURO 2008.

• Com 24 anos e 115 dias, Rui Patrício tornou-se no mais jovem guarda-redes de sempre a defender a baliza de
Portugal na fase final de uma grande competição, quebrando o recorde de Vítor Baía, que tinha 26 anos no EURO
'96.

Notícias de lesões
• Carlos Martins saiu da lista inicial de 23 convocados devido a uma lesão nos gémeos, sendo substituído por Hugo
Viana, que não alinha por Portugal há cinco anos.

Outras curiosidades
• Pepe (frente à Dinamarca) e Ronaldo (frente à Holanda) já venceram prémios de Melhor em Campo Carlsberg
neste UEFA EURO 2012.

• Onze dos convocados de Portugal já estiveram em outras edições de fases finais de Campeonatos da Europa:
Cristiano Ronaldo (2004, 2008), Postiga (2004, 2008), Pepe (2008), Bruno Alves (2008), Miguel Veloso (2008), João
Moutinho (2008), Meireles (2008), Ricardo Quaresma (2008), Nani (2008), Hugo Almeida (2008) e Rui Patrício (2008).
Este é a quinta fase final de um grande torneio em que Cristiano Ronaldo marca presença.

• Miguel Lopes teve de adiar o casamento, que tinha agendado para 26/05, depois de ter sido chamado pela primeira
vez à selecção portuguesa.

• Portugal juntou-se a 16/05 para um estágio de preparação, em Óbidos, 100 quilómetros a norte de Lisboa. Ronaldo,
Coentrão, Pepe, Meireles, Rui Patrício e João Pereira chegaram cinco dias mais tarde, devido aos compromissos
dos respectivos clubes, enquanto Hugo Viana chegou a dia 24. Portugal rumou para a sua "base de operações" no
EURO, em Opalenica, na Polónia, a 04/06.

Amigáveis antes do torneio
02/06 Portugal 1-3 Turquia (Nani 57; Umut 35 51, Pepe pb 88)
26/05 Portugal 0-0 ARJ Macedónia

• Ronaldo permitiu a defesa do guarda-redes contrário com o resultado em 1-2 frente à Turquia, num jogo em que
Miguel Lopes e Custódio somaram as suas primeiras internacionalizações pela selecção portuguesa.

Qualificação para o UEFA EURO 2012
• Nani e Meireles foram titulares nos dez jogos de Portugal na fase de apuramento, ultrapassando ambos as 50
internacionalizações durante a campanha.

• Ronaldo marcou sete golos em oito jogos na fase de qualificação.
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• Paulo Bento substituiu Carlos Queiroz ao fim de dois jogos – e um ponto – na fase de qualificação do UEFA EURO
2012. Ofereceu a João Pereira a sua primeira internacionalização no primeiro golo ao leme da selecção lusa, que
terminou com um triunfo por 3-1 sobre a Dinamarca.

• Dos 23 convocados para a fase final, seis jogadores não disputaram qualquer encontro durante a qualificação:
Beto, Miguel Lopes, Ricardo Costa, Custódio, Hugo Viana e Nélson Oliveira.

• Ronaldo efectuou 23 remates na direcção das balizas adversárias durante a qualificação, mais do que qualquer
outro jogador.

Feitos nos clubes
• Raul Meireles ajudou o Chelsea FC a conquistar a sua quarta Taça de Inglaterra em seis anos e a erguer pela
primeira vez o troféu da UEFA Champions League, embora tenha falhado a final, em Munique, devido a castigo.

• Ronaldo, Pepe e Coentrão ajudaram o Real Madrid CF a conquistar o seu primeiro título de campeão espanhol em
quatro anos.

• Ronaldo alinhou em todos os jogos da Liga espanhola e superou os 40 golos com que se havia sagrado melhor
marcador em 2010/11, atingindo desta feita os 46 - ainda assim, a quatro de Lionel Messi, melhor marcador da edição
deste ano da prova.

• Rolando, Moutinho e Silvestre Varela ajudaram o FC Porto o seu sexto título de campeão português em sete anos.

• Bruno Alves ajudou o FC Zenit St Petersburg a revalidar o título de campeão russo, numa temporada que teve 44
jogos e durou 14 meses, de forma a permitir a transição da Liga russa de Liga de Inverno para Liga de Verão.

• Beto ajudou o CFR 1907 Cluj a conquistar o terceiro título de campeão romeno da história do clube.
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Factos e números das equipas
Factos: República Checa

Resultados em Campeonatos da Europa
2008: fase de grupos, fase final
2004: meias-finais
2000: fase de grupos, fase final
1996: finalistas vencidos
1992: não se qualificou (como Checoslováquia)
1988: não se qualificou (como Checoslováquia)
1984: não se qualificou (como Checoslováquia)
1980: terceiro lugar (como Checoslováquia)
1976: vencedores (como Checoslováquia)
1972: não se qualificou (como Checoslováquia)
1968: não se qualificou (como Checoslováquia)
1964: não se qualificou (como Checoslováquia)
1960: terceiro lugar (como Checoslováquia)

Recordes em Europeus
Maior vitória em fases finais
3-0: República Checa - Dinamarca, 27/06/04, quartos-de-final

Maior derrota em fases finais
4-1: Rússia - República Checa, 08/06/12, fase de grupos
0-3: Checoslováquia - União Soviética 06/07/60, meias-finais

Maior vitória incluindo qualificações
7-0: República Checa - San Marino, 07/10/06

Maior derrota incluindo qualificações
3-0: Finlândia - Checoslováquia, 09/09/87
3-0: Inglaterra - Checoslováquia, 30/10/74

Recordes de jogadores em Europeus
Jogos em fases finais
14: Karel Poborský
12: Pavel Nedved
11: Vladimír Šmicer
10: Petr Čech
10: Jan Koller

Golos em fases finais
5: Milan Baroš
4: Vladimír Šmicer
3: Jan Koller
3: Zdenek Nehoda

Jogos incluindo qualificações
37: Petr Čech
35: Jan Koller
34: Karel Poborský
34: Tomáš Rosický
31: Pavel Nedvěd
31: Jiří Němec

Total de golos incluindo qualificações
21: Jan Koller
12: Patrik Berger
12: Milan Baroš
9: Vladimír Šmicer
9: Zdenek Nehoda
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Factos: Portugal

Registo no Campeonato da Europa
2008: quartos-de-final
2004: Finalista vencido
2000: Meias-finais
1996: Quartos-de-final
1992: Fase de apuramento
1988: Fase de apuramento
1984: Meias-finais
1980: Fase de apuramento
1976: Fase de apuramento
1972: Fase de apuramento
1968: Fase de apuramento
1964: Ronda preliminar
1960: Quartos-de-final

Recordes no EURO
Maior vitória (fase de qualificação)
8-0: Portugal - Liechtenstein, 09/06/19
8-0: Portugal - Liechtenstein, 18/12/94

Maior derrota (fase de qualificação)
5-0: URSS - Portugal, 27/04/83
5-0: Checoslováquia - Portugal, 30/04/75

Maior vitória (fase final)
3-0: Portugal - Alemanha, 20/06/00
3-0: Croácia - Portugal, 19/06/96

Maior derrota
2-0: Suíça - Portugal, 15/06/08, fase de grupos

Registo dos jogadores no EURO
Jogos na fase final
14: Luís Figo
14: Nuno Gomes
12: Fernando Couto
12: Rui Costa
12: Cristiano Ronaldo

Melhores marcadores na fase final
6: Nuno Gomes
5: Cristiano Ronaldo
3: Sérgio Conceição
3: Hélder Postiga

Total de jogos
34: Luís Figo
33: Cristiano Ronaldo
32: Vítor Baía
32: Rui Costa
29: Fernando Couto
28: Nuno Gomes

Total de golos
20: Cristiano Ronaldo
14: João Pinto
12: Rui Costa
9: Hélder Postiga
9: Nuno Gomes
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Plantel
República Checa

TodosUEFA EURO 2012
EquipaFFQual.

GlsJGlsJGlsJDClubeIdadeDNJogadorNr
Guarda-redes

-93-3-9-Chelsea FC3020-05-82Petr Čech1
-1---1-FC Dnipro Dnipropetrovsk2907-07-82Jan Laštuvka16
-6-----Hamburger SV3218-10-79Jaroslav Drobný23

Defesas
-13-3-4-FC Slovan Liberec2524-12-86Theodor Gebre Selassie2
837-3410-Bayer 04 Leverkusen2713-12-84Michal Kadlec3
-4---2-FC Spartak Moskva2429-03-88Marek Suchý4
223-119-Hertha BSC Berlin2806-06-84Roman Hubník5
329-317-Beşiktaş JK2815-09-83Tomáš Sivok6
-11-2--*FC Viktoria Plzeň2806-10-83David Limberský8
-5-2---FC Viktoria Plzeň2612-03-86František Rajtoral12

Médios
315-225-Anorthosis Famagusta FC3005-05-82Jan Rezek9

2087-2-9*Arsenal FC3104-10-80Tomáš Rosický10
-11-1-2-FC Viktoria Plzeň2919-06-83Milan Petržela11
674-329*FC Girondins de Bordeaux3005-01-82Jaroslav Plašil13
3122313-VfL Wolfsburg2313-10-88Václav Pilař14
-46-3-7-FC Shakhtar Donetsk3004-09-81Tomáš Hübschman17
113-2-4*FC Viktoria Plzeň2627-10-85Daniel Kolář18
3112315*VfL Wolfsburg2602-03-86Petr Jiráček19
-2-----FC Viktoria Plzeň2108-08-90Vladimír Darida22

Avançados
726--15-PFC CSKA Moskva2213-08-89Tomáš Necid7

4192-317-Galatasaray AŞ3028-10-81Milan Baroš15
-12-2-5*1. FC Nürnberg2326-05-89Tomáš Pekhart20
319-1-2-FK Jablonec3018-09-81David Lafata21

Treinador
-3-3-10--4713-04-65Michal Bílek-

Plantel10Actualizado em 20/06/12 18:09:30CET

Quinta-feira 21 de junho de 2012 - 20.45CET (20.45 Hora local)República Checa - Portugal
National Stadium Warsaw, VarsóviaDOSSIER DE IMPRENSA



Portugal
TodosUEFA EURO 2012
EquipaFFQual.

GlsJGlsJGlsJDClubeIdadeDNJogadorNr
Guarda-redes

-28---5-SL Benfica2919-09-82Eduardo1
-14-3-5-Sporting Clube de Portugal2415-02-88Rui Patrício12
-2-----CFR 1907 Cluj3001-05-82Beto22

Defesas
553-3-8-FC Zenit St Petersburg3027-11-81Bruno Alves2
34213-6-Real Madrid CF2926-02-83Pepe3
125-3-7*Real Madrid CF2411-03-88Fábio Coentrão5
-11-----Valencia CF3116-05-81Ricardo Costa13
-16-2-2-FC Porto2631-08-85Rolando14
-1-----SC Braga2519-12-86Miguel Lopes19
-17-3-8*Sporting Clube de Portugal2825-02-84João Pereira21

Médios
227-316-Genoa CFC2611-05-86Miguel Veloso4
-2-1---SC Braga2924-05-83Custódio6
246-319-FC Porto2508-09-86João Moutinho8
335---4-Beşiktaş JK2826-09-83Ricardo Quaresma10
28---5-Real Zaragoza2519-08-86Rúben Micael15
859-3210*Chelsea FC2917-03-83Raul Meireles16

1357-3510-Manchester United FC2517-11-86Nani17
127-----SC Braga2915-01-83Hugo Viana20

Avançados
34932378*Real Madrid CF2705-02-85Cristiano Ronaldo7
1542--26-Beşiktaş JK2823-05-84Hugo Almeida9
-6-3---SL Benfica2008-08-91Nélson Oliveira11
2812-2-FC Porto2702-02-85Silvestre Varela18

20521358*Real Zaragoza2902-08-82Hélder Postiga23
Treinador

-3-3-8--4320-06-69Paulo Bento-
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Treinadores
República Checa: Michal Bílek
Data de nascimento: 13 de Abril de 1965
Nacionalidade: Checa
Carreira como jogador: AC Sparta Praha (quatro vezes), RH Cheb, Real Betis Balompié, FK Viktoria Žižkov, FK
Teplice
Carreira como treinador: FK Teplice, CS Cartaginés, Sub-19 da República Checa, FK Chmel Blšany, FK Viktoria
Plzeň, AC Sparta Praha, MFK Ružomberok, República Checa

• Médio talentoso e especialista na marcação de livres e grandes penalidades, Bílek passou por quatro vezes pelo
Sparta de Praga, onde viveu o período mais memorável entre 1986 e 1990, quando venceu três campeonatos e duas
Taças da Checoslováquia.

• Marcou presença no Campeonato do Mundo de 1990 depois de ter sido eleito Jogador do Ano da Checoslováquia
e disputou todos os cinco encontros como defesa-direito. Ajudou os checos a alcançarem os quartos-de-final da
prova, tendo convertido duas grandes penalidades nos dois primeiros jogos, frente aos Estados Unidos e à Áustria.

• Prolongou a carreira internacional depois do desmembramento da Checoslováquia, totalizando 35 internacionalizações
e 11 golos.

• Teve um início complicado como treinador, que incluiu uma passagem pela Costa Rica, mas conseguiu afirmar-se
no escalão principal do seu país e foi nomeado treinador do Sparta em Setembro de 2006. Conquistou a "dobradinha"
na primeira época, mas não evitou a demissão em Maio de 2008.

• Treinou os eslovacos do Ružomberok em 2008/09, antes de assumir o cargo de adjunto de Ivan Hašek na selecção
da República Checa, tendo sido promovido em Outubro de 2009, quando Hašek voltou a ocupar em exclusivo o
cargo de presidente da Federação. Conduziu os checos ao UEFA EURO 2012, depois de ter batido o Montenegro
no "play-off".
 
Portugal: Paulo Bento
Data de nascimento: 20 de Junho de 1969
Nacionalidade: Portuguesa
Carreira como jogador: Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Benfica, Real Oviedo CF, Sporting
Carreira como treinador: Sporting, Portugal

• Antigo médio internacional português, Paulo Bento teve sucesso imediato mal ascendeu ao comando da equipa
principal do Sporting, em Outubro de 2005, e tem desfrutado de considerável sucesso ao longo da sua vida no futebol.
Iniciou a carreira de jogador no Estrela da Amadora, ajudando o clube dos arredores de Lisboa a conquistar a Taça
de Portugal em 1989/90.

• Transferiu-se, de seguida, para o Vitória de Guimarães, antes de rumar ao Benfica, onde conquistou mais uma
Taça de Portugal, em 1995/96. Mudou-se, depois, para Espanha, onde passou quatro temporadas ao serviço do
Real Oviedo.

• Regressou a Portugal para representar o Sporting em 2000/01, ajudando a formação "verde-e-branca" a conquistar
a "dobradinha" na temporada seguinte. Retirou-se dos relvados no Verão de 2004 e assumiu de imediato o cargo
de treinador dos juniores do Sporting, que guiou ao título nacional em 2004/05.

• Em Outubro de 2005 foi promovido ao comando técnico da equipa principal do clube, após a saída de José Peseiro,
e não tardou a apresentar uma melhoria de resultados, guiando o Sporting a uma série de dez vitórias consecutivas
entre Janeiro e Abril de 2006.

• Iniciou a temporada de 2008/09 com uma vitória sobre o FC Porto na SuperTaça de Portugal, mas acabou demitido
a meio da época seguinte, depois de uma série de maus resultados. Em Setembro de 2010 foi escolhido para suceder
a Carlos Queiroz ao leme da selecção de Portugal, depois de esta ter somado apenas um ponto nos dois primeiros
jogos da fase de qualificação para o UEFA EURO 2012, consumando uma recuperação que terminou com um triunfo
sobre a Bósnia e Herzegovina, no "play-off", e com o consequente apuramento para a fase final da prova.
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Árbitros e delegados
Árbitro Howard Webb (ENG)
Árbitros assistentes Michael Mullarkey (ENG), Sander van Roekel (NED)
Árbitros assistentes adicionais Martin Atkinson (ENG), Mark Clattenburg (ENG)
Quarto árbitro Jonas Eriksson (SWE)
Quinto árbitro Stefan Wittberg (SWE)
Delegado da UEFA Geir Thorsteinsson (ISL)
Observador Marc Batta (FRA)

Árbitro
NacionalidadeData de nascimentoNome

ENG14-07-1971Howard Webb

• Howard Webb evoluiu bastante nos últimos anos, tanto no seu país - com destaque para a final da Taça da Liga
inglesa de 2006/07 e a final da Taça de Inglaterra de 2008/09 - como no estrangeiro, nomeadamente em 2009/10.

• Foi chamado pela primeira vez à fase de grupos da UEFA Champions League à segunda jornada de 2006/07,
depois de uma boa participação no Campeonato da Europa de Sub-21 realizado em Portugal.

• Antigo polícia que gosta de manter a forma física, Webb tem uma longa carreira, depois de ter começado a seguir
as pisadas do pai aos 18 anos. Arbitrou a SuperTaça inglesa em 2005, entre Chelsea FC e Arsenal FC, e em Novembro
seguinte estreou-se a nível internacional no empate 1-1 entre a Irlanda do Norte e Portugal.

• Após ter arbitrado cinco jogos da fase de qualificação, esteve presente em dois encontros do UEFA EURO 2008.
Arbitrou ainda a meia-final da Taça UEFA de 2008/09, entre Werder Bremen e Hamburger SV.

• Na época seguinte tornou-se no quinto inglês a ter a seu cargo a final da Taça dos Campeões Europeus, quando
o FC Internazionale Milano bateu o FC Bayern München em Madrid. Seguiu-se novo feito no Campeonato do Mundo,
onde Webb apitou três partidas, antes de se tornar o primeiro inglês desde Jack Taylor em 1974 a dirigir a final, onde
a Espanha derrotou a Holanda por 1-0.

Jogos do Campeonato da Europa com equipas dos dois países envolvidos neste encontro
LocalResultadoForaCasaFaseCompetiçãoData

Munique0-3República ChecaAlemanhaPré-el.EURO17-10-07
Zenica0-0PortugalBósnia e HerzegovinaPOffEURO11-11-11

Wroclaw4-1República ChecaRússiaFGEURO08-06-12

Outros Jogos
LocalResultadoForaCasaFaseCompetiçãoData

Eindhoven3-0BielorrússiaHolandaPré-el.EURO06-09-06
Kaunas0-1FrançaLituâniaPré-el.EURO24-03-07

Kyiv1-2ItáliaUcrâniaPré-el.EURO12-09-07
Celje0-2BulgáriaEslovéniaPré-el.EURO21-11-07
Viena1-1PolóniaÁustriaFGEURO12-06-08

Salzburg1-2EspanhaGréciaFGEURO18-06-08
Berlim3-0TurquiaAlemanhaPré-el.EURO08-10-10

Bucareste0-0FrançaRoméniaPré-el.EURO06-09-11
Piraeus2-0CroáciaGréciaPré-el.EURO07-10-11
Poznań1-1CroáciaItáliaFGEURO14-06-12
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Factos e números da prova
Fase final do Campeonato da Europa: Sabia que?

• A Alemanha é a selecção mais bem-sucedida da história da competição, tendo erguido a Taça Henri Delaunay em
1972, 1980 (ambas como República Federal da Alemanha) e 1996, tendo ainda chegado à final em 1976, 1992 e
2008. Apenas a Espanha (1964 e 2008) e a França (1984 e 2000) venceram, igualmente, mais do que uma vez.

• Apenas três selecções venceram o Campeonato da Europa em casa: Espanha (1964), Itália (1968) e França (1984).

• Nenhuma equipa conseguiu manter o troféu na sua posse e nenhum jogador venceu a prova em edições diferentes.
A União Soviética (1960 e 1964) e a República Federal da Alemanha (1972 e 1976) regressaram à final como
detentoras do troféu, mas perderiam o jogo decisivo, enquanto Rainer Bonhof recebeu por duas vezes a medalha
de campeão europeu (1972 e 1980), mas não jogou em qualquer fase final.

• Berti Vogts venceu a prova como jogador, pela República Federal da Alemanha, em 1972, e como seleccionador
da Alemanha em 1996, tornando-se no único homem a sagrar-se campeão europeu como jogador e treinador.

• Desde 1980, quando a fase final aumentou para oito equipas, os anfitriões ou co-anfitriões só falharam a presença
nas meias-finais (ou melhor) em três ocasiões: Itália (1980), Bélgica (2000) e Áustria e Suíça (2008).

• O UEFA EURO 2012 marca a 11ª presença consecutiva da Alemanha em fases finais do Campeonato da Europa.
A última ausência aconteceu, enquanto República Federal da Alemanha, em 1968. A Holanda participa pela sétima
vez consecutiva na fase final.

• A Alemanha participa pela 11ª vez na prova, mais uma do que a Rússia. Esta será a nona fase final para Holanda
e Espanha.

• Cinco equipas qualificaram-se para a fase final com um registo perfeito, incluindo, agora, também a Espanha e a
Alemanha. As outras equipas foram a França (1992 e 2004) e a República Checa (2000).

• O triunfo da Holanda, por 6-1, sobre a Jugoslávia nos quartos-de-final do UEFA EURO 2000 é a vitória mais volumosa
conseguida numa fase final. Três encontros terminaram com o resultado de 5-0, o mais recente dos quais em 2004,
quando a Suécia goleou a Bulgária.

• Essa vitória da Holanda é igualmente a maior margem de vitória num jogo dos quartos-de-final do Campeonato da
Europa. Antes da fase final ter sido aumentada para oito equipas em 1980, cinco formações marcaram cinco golos
num único encontro dos quartos-de-final: França (5-1 à Áustria em 1960), Espanha (5-1 à República da Irlanda em
1964), Holanda (5-0 à Bélgica em 1976) e por duas vezes a Jugoslávia (5-1 a Portugal em 1960 e 5-1 à França em
1968).

• Desde que os quartos-de-final foram de novo introduzidos em 1996, a maior margem de vitória para além desse
triunfo holandês por 6-1 em 2000 é a vitória da República Checa, por 3-0, sobre a Dinamarca, quatro anos mais
tarde. Apenas duas equipas marcaram três ou mais golos, ambas em 2008: a Alemanha bateu Portugal por 3-2 e a
Rússia venceu a Holanda por 3-1, após prolongamento.

• A Espanha procurará manter o troféu, depois de ter-se tornado na terceira selecção a deter em simultâneo o
Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo. A República Federal da Alemanha venceu o título europeu em
1972 e, dois anos volvidos, acrescentou o ceptro mundial. A França conquistou o Mundial de 1998 e o UEFA EURO
2000. Já os espanhóis conquistaram o UEFA EURO 2008 e sagraram-se campeões mundiais dois anos depois.
Nenhuma selecção conseguiu uma sequência de três triunfos entre competições continentais e mundiais.

• Um total de 15 jogadores marcou presença em ambas as finais que venceram. Pela República Federal da Alemanha:
Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness e Gerd Müller. Pela França:
Fabien Barthez, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Youri Djorkaeff, Patrick Vieira,
Zinédine Zidane e Christophe Dugarry.

• Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Xabi
Alonso e Fernando Torres jogaram a final do UEFA EURO 2008 pela Espanha e, dois anos volvidos, a final do Mundial
de 2010, conquistando os troféus em ambas as ocasiões.

• Cinco jogadores venceram a Taça dos Clubes Campeões Europeus e o Campeonato da Europa no mesmo ano:
Luis Suárez conseguiu esse feito com o FC Internazionale Milano e com a Espanha em 1964, enquanto, em 1988,
o quarteto do PSV Eindhoven composto por Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Barry van Aerle e Gerald Vanenburg
fez parte da selecção holandesa que venceu o EURO '88.
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• Wim Kieft e Nicolas Anelka falharam por pouco o acesso a este exclusivo clube. Vencedor da Taça dos Clubes
Campeões Europeus de 1988 com o PSV, Kieft foi suplente não utilizado no triunfo da Holanda no EURO '88, tendo
acontecido o mesmo a Nicolas Anelka em 2000. Foi utilizado na final da UEFA Champions League de 1999/2000
pelo Real Madrid CF, mas não alinhou na final do UEFA EURO 2000. O companheiro de Anelka no Real Madrid,
Christian Karembeu, detém a posição única de ter sido suplente não utilizado tanto na final da UEFA Champions
League como na do Campeonato da Europa do mesmo ano.

• Em 2008, o alemão Michael Ballack, então ao jogador do Chelsea FC, tornou-se no primeiro futebolista a perder a
Taça dos Clubes Campeões Europeus e do EURO no mesmo ano.

• Após uma derrota na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, quatro jogadores conseguiram o triunfo no
EURO realizado no mesmo ano: Ignacio Zoco e Amancio Amaro (1964, Real Madrid CF e Espanha) e Manfred Kaltz
e Horst Hrubesch (1980, Hamburger SV e RF Alemanha).

• Lothar Matthäus é o mais velho jogador a ter participado na fase final de um Campeonato da Europa, pois tinha 39
anos e 91 dias quando a Alemanha perdeu com Portugal por 3-0 no UEFA EURO 2000.

• Jetro Willems tornou-se o mais jovem jogador a participar num Campeonato da Europa quando foi titular pela
Holanda no jogo inaugural do Grupo B do UEFA EURO 2012, frente à Dinamarca. O defesa do PSV Eindhoven tinha
18 anos e 71 dias, quebrando dessa forma o recorde detido pelo belga Enzo Scifo, que tinha 18 anos e 115 dias por
ocasião do embate ante a Jugoslávia, em 1984.

• Antes do UEFA EURO 2012, cinco jogadores tinham participado em quatro fases finais: Lothar Matthäus, Peter
Schmeichel, Alessandro Del Piero, Edwin van der Sar e Lilian Thuram. Olof Mellberg e Iker Casillas juntaram-se a
este grupo na Polónia e Ucrânia.

• O austríaco Ivica Vastic é o mais velho marcador em fases finais, quando, no UEFA EURO 2008, facturou no empate
com a Polónia (1-1), aos 38 anos e 257 dias.

• Johan Vonlanthen tinha 18 anos e 141 dias quando marcou na derrota da Suíça por 3-1 com a França, no UEFA
EURO 2004, o que o torna no mais novo marcador de sempre em fases finais.

• O russo Dmitri Kirichenko marcou o golo mais rápido das fases finais. O seu tento frente à Grécia no UEFA EURO
2004 foi cronometrado aos 67 segundos.

• Apontaram-se oito "hat-tricks" em fases finais: Dieter Müller (1976), Klaus Allofs (1980), Michel Platini (1984, duas
vezes), Marco van Basten (1988), Sérgio Conceição (2000), Patrick Kluivert (2000) e David Villa (2008).
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Constituições das equipas
República Checa
Fase final Grupo A
Classificação

PtsGSGMDEVJ
6541023República Checa
4331113Grécia
4351113Rússia
2321203Polónia

Jornada 1 (08-06-12)
Rússia 4-1 República Checa
Golos: 1-0 Dzagoev 15, 2-0 Shirokov 24, 2-1 Pilař 52, 3-1 Dzagoev 79, 4-1 Pavlyuchenko 82
República Checa: Čech, Gebre Selassie, M. Kadlec, Hubník, Sivok, Rezek (Hübschman 46), Rosický, Plašil, Pilař, Baroš (Lafata 85), Jiráček
(Petržela 76)

Jornada 2 (12-06-12)
Grécia 1-2 República Checa
Golos: 0-1 Jiráček 3, 0-2 Pilař 6, 1-2 Gekas 53
República Checa: Čech, Gebre Selassie, M. Kadlec, Sivok, Limberský, Rosický (Kolář 46), Plašil, Pilař, Baroš (Pekhart 64), Hübschman, Jiráček

Jornada 3 (16-06-12)
República Checa 1-0 Polónia
Golos: 1-0 Jiráček 72
República Checa: Čech, Gebre Selassie, M. Kadlec, Sivok, Limberský, Plašil, Pilař (Rezek 88), Baroš (Pekhart 90+1), Hübschman, Kolář, Jiráček
(Rajtoral 84)

Quartos-de-final
(21/06/12)
República Checa - Portugal
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Portugal
Fase final Grupo B
Classificação

PtsGSGMDEVJ
9250033Alemanha
6451023Portugal
3542013Dinamarca
0523003Holanda

Jornada 1 (09-06-12)
Alemanha 1-0 Portugal
Golos: 1-0 Gomez 72
Portugal: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Miguel Veloso, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Raul Meireles (Varela 80), Nani,
João Pereira, Hélder Postiga (Nélson Oliveira 70)

Jornada 2 (13-06-12)
Dinamarca 2-3 Portugal
Golos: 0-1 Pepe 24, 0-2 Hélder Postiga 36, 1-2 Bendtner 41, 2-2 Bendtner 80, 2-3 Varela 87
Portugal: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Miguel Veloso, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Raul Meireles (Varela 84), Nani
(Rolando 89), João Pereira, Hélder Postiga (Nélson Oliveira 64)

Jornada 3 (17-06-12)
Portugal 2-1 Holanda
Golos: 0-1 Van der Vaart 11, 1-1 Cristiano Ronaldo 28, 2-1 Cristiano Ronaldo 74
Portugal: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Miguel Veloso, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Raul Meireles (Custódio 72), Nani
(Rolando 87), João Pereira, Hélder Postiga (Nélson Oliveira 64)

Quartos-de-final
(21/06/12)
República Checa - Portugal
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Informações UEFA
Vigilância nas sessões de treino
Na sequência de um incidente verificado durante uma sessão de treino da selecção holandesa, a 8 de Junho, a
UEFA pediu aos autarcas das cidades polacas e ucranianas para as quais estão agendadas sessões de treino à
porta aberta para tomarem todas as medidas necessárias e efectivas - entre elas presença policial - que previna a
ocorrência de quaisquer comportamentos racistas ou discriminatórios. A UEFA pediu igualmente que as autoridades
locais garantam que qualquer pessoa apanhada a desenvolver qualquer comportamento racista seja de imediato
expulsa do estádio e das suas imediações, e que lhe seja desde logo aberto um processo criminal. Foi ainda enviada
uma carta à ministra polaca do desporto, Joanna Mucha, pedindo-lhe para conferir total apoio às autoridades locais
no lidar de situações importantes como esta. Embora até à data apenas se tenha verificado a ocorrência de um caso
isolado, comportamentos como este são totalmente incompatíveis com a política de tolerância-zero perante
comportamentos discriminatórios. A UEFA está, ainda assim, convicta de que as autoridades locais vão lidar de
forma apropriada com a situação.

Suspensão e multa para Bendtner
O Comité de Controlo e Disciplina da UEFA suspendeu o dinamarquês Nicklas Bendtner por um jogo, devido a
conduta imprópria no jogo do Grupo B do UEFA EURO 2012, frente a Portugal, a 13 de Junho. Esta suspensão
aplica-se ao próximo encontro do Campeonato do Mundo de 2014, fase de qualificação incluída, para o qual Bendtner
estiver disponível. Também foi multado em 100 mil euros.

Multa de 80,000 euros para a HNS
A Federação Croata de Futebol (HNS) foi multada em 80.000 pela ignição e arremesso de objectos pirotécnicos, e
conduta imprópria de adeptos (cânticos e símbolos racistas), no jogo do Grupo C do UEFA EURO 2012 ante a Itália,
em Poznan, na quinta-feira, dia 14 de Junho.

RFS recorre contra decisão
A Federação Russa de Futebol (RFS) recorreu da decisão do Comité de Controlo e Disciplina da UEFA, de 13 de
Junho, que impõe uma dedução de seis pontos para a fase de qualificação do próximo Campeonato da Europa. Esta
decisão está suspensa por período probatório, a contar a partir de agora e até ao final do "play-off" de acesso à fase
final do UEFA EURO 2016. A RFS também foi multada em 120.000 euros. A RFS enfrenta acusações de conduta
imprópria dos seus adeptos (distúrbios do público), ignição e arremesso de objectos pirotécnicos e exibição de tarjas
ilícitas no jogo do Grupo A do UEFA EURO 2012, frente à República Checa, em Wroclaw, a 8 de Junho.

Lendas do EURO escolhem Melhor em Campo Carlsberg
Orgulhos co-organizadores do UEFA EURO 2012, os polacos esperam que o torneio deixe uma imagem positiva do
país que se juntará ao impacto social e económico que o evento já trouxe desde que foi anunciado em Abril de 2007.
"No que diz respeito às infra-estruturas e à organização a primeira avaliação é muito positiva", disse o presidente da
Federação Polaca de Futebol (PZPN), Grzegorz Lato. "Estou muito feliz com o facto de o torneio decorrer na Polónia
– e nem só os favoritos estão a ganhar, é isso que é lindo no futebol." Lato e o director polaco do torneio, Adam
Olkowicz, concordaram ainda que o UEFA EURO 2012 deu um grande impulso ao desenvolvimento desportivo e
económico da Polónia. "Temos grandes estádios e centros desportivos, o EURO 2012 está a servir de condutor ao
desenvolvimento do futebol,” disse Lato. "Construímos grandes estádios, centenas de quilómetros de novas
auto-estradas e novos terminais de aeroportos. Este é um grande desafio ao desenvolvimento polaco", acrescentou
Olkowicz. "Foram criados milhares de postos de trabalho e pode-se dizer que o torneio teve um impacto económico
enorme. Este não é apenas o maior evento que organizámos em termos de futebol, mas o maior evento social alguma
vez organizado em solo polaco."

Golos no EURO valem donativo da UEFA
Empenhada em oferecer melhores acessos e infra-estruturas aos amantes do futebol com deficiências, a UEFA vai
doar três mil euros ao Centro de Acesso ao Futebol na Europa (CAFE), parceiro oficial de solidariedade do torneio,
por cada golo marcado no UEFA EURO 2012. Como parte do programa Respeito no UEFA EURO 2012, a UEFA
está a trabalhar em conjunto com o CAFE na condução de diferentes iniciativas ligadas ao Respeito pela Inclusão,
com os seguidores do futebol e outros benfeitores a serem convidados a doar dinheiro para futuros projectos na
área. O CAFE ganhou vida ajudado por um cheque de solidariedade de um milhão de francos suíços atribuído pela
UEFA em 2009, com o objectivo de promover e garantir igualdade de acesso ao futebol em todas as regiões que
fazem parte das federações nacionais que integram a UEFA. Oferece apoio e aconselhamento a parceiros e outras
partes interessadas na matéria, entre elas a UEFA, federações nacionais, Ligas, clubes e grupos de adeptos com
deficiência.

EURO sem tabaco

Informações UEFA18Actualizado em 20/06/12 18:09:30CET

Quinta-feira 21 de junho de 2012 - 20.45CET (20.45 Hora local)República Checa - Portugal
National Stadium Warsaw, VarsóviaDOSSIER DE IMPRENSA



A UEFA decidiu privilegiar a saúde dos adeptos do futebol ao impedir o uso, venda e promoção ao tabaco nos
estádios durante o UEFA EURO 2012, na Polónia e Ucrânia. A suspensão aplica-se inequivocamente em todos os
espaço situados no perímetro do estádio, tanto dentro como fora dele. Esta política anti-tabágica foi desenvolvida e
está a ser implementada pela Organização Mundial de Saúde (WHO), a Federação Mundial do Coração, a Rede de
Saúde Europeia nos Estádios, comités organizadores locais (LOCs) na Polónia e Ucrânia, para além de grupos locais
de aconselhamento sanitário. Colocado em acção para proteger a saúde, segurança e conforto dos adeptos, bem
como de pessoas que participam na prova, a proibição de fumar é complemento de outras actividades no UEFA
EURO 2012, sob a égide da campanha do Respeito da UEFA, que inclui ainda a iniciativa da troca de camisolas,
que capitaliza na visibilidade e factor unificador do futebol, para promover a harmonia social.
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Legenda
:: Estatísticas totais
Estatísticas totais das equipas participantes no Campeonato da Europa.

Fase final: O Campeonato da Europa foi disputado apenas por quatro equipas nas edições de 1960, 1964, 1968, 1972 e 1976. Em 1980, 1984,
1988 e 1992 a fase final foi disputada por oito países até que, em 1996, foi adoptado o actual formato com 16 finalistas.

Golos marcados/sofridos: Total de golos incluindo os resultados que foram determinados por motivos disciplinares (Por exemplo: é aplicada
uma derrota por 3-0 quando uma selecção é penalizada fora das quatro linhas). Para o total de golos não contam as grandes penalidades marcadas
no desempate, quando um encontro terminou com um empate no marcador.

:: Lista de jogadores
Lista dos jogadores utilizáveis, ordenados pela posição em que jogam e depois pelo número da camisola.

Apuramento para o UEFA EURO 2012: Total de jogos/golos apenas em partidas da fase de apuramento para o UEFA EURO 2012.
FT: Total de jogos/golos apenas na fase final do UEFA EURO 2012.
Total: Total de jogos/golos pela selecção.
DN: Data de nascimento
Idade: idade baseada na data da última actualização do dossier de imprensa
TC: Lista de cartões (*:falha o próximo jogo se for admoestado, S: suspenso)

:: Árbitros
´Árbitros escolhidos para dirigir o jogo.

Selecções
EURO: Campeonato Europeu da UEFA
Mundial: Campeonato do Mundo • : Taça das Confederações da FIFA
Part: Encontros particulares • : Jogos particulares Sub-21
U21: Campeonato da Europa de Sub-21
SUB17: Europeu de Sub-17 • SUB16: Europeu de Sub-16
SUB19: Europeu de Sub-19 • SUB18: Europeu de Sub-18
WWC: FIFA Women's World Cup • EURO fem.: Europeu de Futebol Feminino

:: Outras abreviaturas:: Fases da competição
Nr: Número(aet): Jogo decidido após

prolongamento
3ª PE: 3ª pré-eliminatóriaF: Final
1ªE: Primeira eliminatóriaFG: Fase de grupos

a.g.: Auto-golop: Jogo decidido após prolongamento
e grandes penalidades

2ªE: 2ª eliminatória1ª Gr.: 1ª fase de grupos
3ªE: Terceira eliminatória2ª Gr.: 2ª fase de grupos

(P): Penaltyag: Jogo decidido por golos
marcados fora

4ªE: Quarta eliminatóriaOF: Oitavos-de-final
MF: Meias-finaisPrelim.: Fase preliminar

J: Jogos disputadostot: Resultado das duas mãosR16: Oitavos-de-finalQF: Quartos-de-final
Pos.: PosiçãoJ: Jogos16A: 16 avos-de-finalPré-el.: Pré-eliminatória
Pts: PontosComp.: Competição1ª: primeira mão1ªPE: Primeira pré-eliminatória
V: Expulso (cartão vermelho directo)E: Empates2ª: segunda mão2ªPE: Segunda pré-eliminatória
Res: ResultadoDN: Data de nascimentoPOff: Play-offFF: Fase final
gp: Jogo decidido através do "Golo
de Prata"

GS: Golos sofridos(Rep.) : RepetiçãoRE: Ronda Elite
: "Play-offs" de apuramentoPOff 3º: Play-off - 3º lugar

c: Jogo decidido por moeda ao arGM: Golos marcadosPoff P/D: Play-off
Promoção/Despromoção

FG-FF: Fase de grupos - fase final
V: Vitóriasgo: Jogo decidido através do "golo

de ouro"
CA: Cartão amareloD: Derrotas
DA: Expulso (duplo cartão amarelo)Nac.: Nacionalidade

N/a: Não se aplica

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

:: Plantel
*: Falha jogo seguinte se admoestadoD: Informação disciplinar
#: Suspenso, pelo menos, por um jogoS: Suspenso

:: Cláusula de desresponsabilização: Apesar de a UEFA ter o máximo cuidado com a informação veiculada neste documento na altura da sua
publicação, nenhuma representação ou garantia (incluindo responsabilidade de terceiros), expressa ou implícita, é feita em relação à exactidão
e fiabilidade do mesmo. Por isso, a UEFA não assume qualquer responsabilidade pela interpretação da informação nele contida. Poderá ser
encontrada mais informação sobre o regulamento das competições no "site" www.uefa.com.
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