
Parceiros oficiais do UEFA EURO 2020

UEFA EURO - ÉPOCA 2019/21
DOSSIERS DE IMPRENSA

País de Gales

Bakı Olimpiya Stadionu - Bacu
sábado, 12 de Junho de 2021
15.00CET (17.00 Hora local)

Grupo A - Jornada 1 Suíça
Última actualização 28/05/2021 11:28CET

1

Retrospectiva 2
Legenda 4

https://intl.alipay.com/open/index.htm
https://www.booking.com/uefaeuro2020/?aid=1685347&label=srp
https://www.coca-colacompany.com/
http://www.fedex.com/pt-pt/home.html
https://www.gazprom-football.com/
https://www.instagram.com/heineken/
http://global.hisense.com/
https://www.qatarairways.com/
https://www.takeaway.com/pt
https://snssdk1233.onelink.me/bIdt/a4b8578c
https://www.vivo.com/


Retrospectiva
País  de  Gales  e  Suíça  enfrentam-se  em  Baku,  na  jornada  de  abertura  do  Grupo  A,  com  ambos  a  ambicionarem
repetir os feitos no Campeonato da Europa da UEFA de há cinco anos.

• Ambas as equipas chegaram à fase a eliminar no UEFA EURO 2016, com os suíços a caírem nos oitavos-de-final,
enquanto o País de Gales teve uma meritória participação em França, terminada nas meias-finais, onde foi afastada
por Portugal, que venceria depois o troféu.

•  O  País  de  Gales  vai  procurar  melhor  o  seu  registo  contra  a  Suíça  de  forma  a  iniciar  de  forma  positiva  o  UEFA
EURO 2020 no Estádio Olímpico de Baku - apesar de ter vencido o último confronto entre as duas equipas.

Confrontos anteriores
•  A  Suíça  venceu  cinco  dos  sete  jogos  entre  as  equipas,  com cada  uma delas  a  averbar  uma vitória  em casa  na
última vez que se encontraram, na fase de qualificação para o UEFA EURO 2012.

•  Valentin  Stocker  marcou  duas  vezes  quando  a  Suíça  de  Ottmar  Hitzfeld  venceu  por  4-1  em  Basileia  ante  um
conjunto do País de Gales que ainda empatou, por Gareth Bale. Bale também voltaria a marcar no último jogo oficial
de Gary Speed no comando da selecção galesa, que venceu por 2-0 o jogo de volta, em Swansea. Aaron Ramsey,
de penalty, inaugurou o marcador de um encontro que colocou também um ponto final na ambição da Suíça em se
apurar. Gales terminou em quarto lugar, um lugar abaixo dos suíços.

• Foi a primeira vitória galesa sobre a Suíça desde o triunfo por 3-2 em Wrexham, em Maio de 1951.

• A Suíça venceu os outros quatro jogos entre ambos os países, sempre sem sofrer golos, incluindo triunfos por 2-0
em casa e fora na fase de qualificação para o UEFA EURO 2000 - embora nenhuma delas se tenha apurado para a
fase final.

• Robert Page, treinador-interino de Gales, disputou os 90 minutos nesse triunfo por 2-0 sobre a Suíça, realizado no
Racecourse Ground, casa do Wrexham, em Outubro de 1999.

Factos do EURO: País de Gales
• Depois da estreia em 2016, esta é a segunda presença consecutiva do País de Gales num Campeonato da Europa
da  UEFA.  Os  galeses  tiveram  uma  estreia  memorável,  com  a  equipa  orientada  por  Chris  Coleman  a  terminar  no
primeiro lugar do grupo, à frente de Inglaterra,  Eslováquia e Rússia,  antes de eliminar a Irlanda do Norte (1-0) e a
Bélgica (3-1)  a  caminho da primeira  presença numa meia-final  de uma competição organizada pela UEFA ou pela
FIFA, de qualquer escalão ou género. Portugal revelou-se um adversário demasiado forte, venceu por 2-0 a caminho
da conquista do título.

• O melhor desempenho anterior no País de Gales num EURO tinha acontecido em 1976, quando foi eliminado pela
Jugoslávia nos quartos-de-final com um total de 3-1. Os galeses foram batidos por 2-0 na primeira mão em Zagreb,
antes de empatarem 1-1 em Cardiff.

• A campanha de 2016 foi apenas a segunda participação do País de Gales na fase final de uma grande competição.
Em 1958 tinha atingido os quartos-de-final do Campeonato do Mundo, onde foi batido por 1-0 pelo Brasil que viria a
conquistar o título.

•  Na qualificação para esta fase final,  a  equipa dirigida por  Ryan Giggs conseguiu recuperar  de duas derrotas nos
três primeiros jogos e não perdeu nenhum dos últimos cinco desafios (3V 2E), terminando em segundo no Grupo E
atrás da Croácia.  Os galeses garantiram uma vaga na final  ao triunfarem por 2-0 na recepção à Hungria no último
jogo.

• Golos de Kieffer Moore e Harry Wilson deram a Gales uma vitória por 2-0 no Azerbaijão na caminhada para o UEFA
EURO 2020, a 16 de Novembro de 2019. O encontro, realizado no 8 KM Stadionu, foi o quarto do País de Gales em
Baku, onde o seu registo é de V3 E1; esta será a primeira vez no Estádio Olímpico.

•  Page cumpriu  os 90 minutos nos dois  primeiros jogos de Gales em Baku:  uma vitória  por  2-0 na qualificação do
UEFA EURO 2004, em Novembro de 2002, e um empate a um golo na qualificação do Campeonato do Mundo de
2006, em Setembro de 2004.

Factos do EURO: Suíça 
• Este é o quinto EURO da Suíça, todos nas últimas sete edições da prova. Eliminados na fase de grupos em 1996,
2004 e como co-anfitriões em 2008, os suíços terminaram no segundo lugar do grupo no UEFA EURO 2016, atrás da
França,  mas foram eliminados nos oitavos-de-final  ao perderem por 5-4 com a Polónia no desempate por grandes
penalidades, após uma igualdade a um golo.

• Antes da primeira jornada, o registo da Suíça em 13 jogos em fases finais do EURO era de 2V 5E 6D.
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•  Esta  é  a  quarta  presença  consecutiva  da  Suíça  numa  grande  competição,  pois  também  participou  nos
Campeonatos do Mundo de 2014 e 2018, onde atingiu por duas vezes os oitavos-de-final.

• Os suíços garantiram uma vaga no UEFA EURO 2020 ao vencerem o Grupo D com 17 pontos em oito jogos. Os
suíços venceram quatro dos últimos cinco jogos, com 13 golos marcados e apenas dois sofridos, mantendo a baliza
inviolada por três vezes nessa sequência de cinco encontros.

•  A derrota por 1-0 na Dinamarca em Outubro de 2019 é a única sofrida pela Suíça nos últimos 14 jogos a contar
para o EURO, incluindo qualificação e fase final (8V 5E). Os helvéticos não sofreram derrotas no UEFA EURO 2016
(1V 3E), pois a eliminação com a Polónia no desempate é registada como um empate.

• A Suíça foi quarta classificada na edição inaugural da UEFA Nations League em 2019, perdendo nas meias-finais
por  3-1  com Portugal,  que  viria  a  conquistar  o  título  em casa,  e  por  6-5  no  desempate  com Inglaterra  no  jogo  de
atribuição do terceiro lugar, após 120 minutos sem golos.

• Este será o segundo jogo da Suíça em Baku, pois foi batida por 1-0 pelo Azerbaijão, a 31 de Agosto de 1996, no
começo da qualificação para o Campeonato do Mundo de 1998.

Ligações e curiosidades
• Ramsey foi companheiro de equipa de Granit Xhaka no Arsenal entre 2016 e 2019.

• Ricardo Rodríguez estreou-se pela Suíça na derrota por 2-0 ante o País de Gales em 2011 - partida em que Joe
Allen fez a sua primeira partida internacional pelo conjunto adversário.

• O suíço Xherdan Shaqiri é companheiro de equipa do internacional galês Neco Williams no Liverpool.
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(a.p.): Após prolongamento pen: Grandes penalidades
Nr: Número ag: Autogolo
ag: Jogo decidido por golos marcados fora P: Penalty
tot: Resultado das duas mãos J: Jogos disputados
J: Jogos Pos.: Posição
Comp.: Competição Pts: Pontos
E: Empates V: Expulso (cartão vermelho directo)
DN: Data de nascimento Res: Resultado
Prolong.: Prolongamento gp: Jogo decidido através do "Golo de Prata"
GS: Golos sofridos c: Jogo decidido por moeda ao ar
GM: Golos marcados V: Vitórias
go: Jogo decidido através do "golo de ouro" CA: Cartão amarelo
D: Derrotas DA: Expulso (duplo cartão amarelo)
Nac.: Nacionalidade N/A: Não se aplica

Legenda
:: Encontros anteriores

Golos marcados/sofridos: O total de golos inclui o resultado de decisões disciplinares (por exemplo: derrota num
jogo quando é determinado resultado de 3-0). O total de golos não inclui os marcados durante desempates por
grandes penalidades após um jogo ter terminado empatado.

:: Plantel

Qual.: Total de jogos/golos apenas na Qualificação Europeia para o UEFA EURO 2020.
FF: Total de jogos/golos apenas na fase final do UEFA EURO 2020.
Global: Total de jogos/golos na selecção.
DN: Data de nascimento
Idade: Baseada na data da última actualização do dossier de imprensa
D: Informação disciplinar (*: falha jogo seguinte se admoestado, S: Suspenso)

:: Factos das equipas

Fase final do EURO: O Campeonato da Europa foi disputado por quatro equipas em 1960, 1964, 1968, 1972 e 1976
(quando a ronda preliminar e os quartos-de-final eram considerados parte da qualificação).

A partir de 1980 a prova expandiu-se para uma fase final com oito equipas, num formato mantido em 1984, 1988 e
1992, antes de ser aumentar para 16 equipas em 1996. O UEFA EURO 2016 foi o primeiro torneio a ser disputado
com 24 equipas na fase final.

Fase de qualificação para o Campeonato do Mundo: A secção dedicada aos factos da equipa exibe todos os
países participantes na história do EURO e do Mundial. No entanto, por favor tenha em conta que Israel (de 1950 a
1994) e o Cazaquistão (de 1998 a 2002) participaram na fase de qualificação do Mundial sem serem membros da
UEFA.

Registos de países inactivos
Várias federações-membro da UEFA foram afectadas pela dissolução ou divisão de federações-membro. Para
efeitos estatísticos, os registos destes países inactivos foram alocados a outras federações: dessa forma, todos os
jogos da União Soviética são atribuídos à Rússia; todos os jogos da República Federal da Alemanha – embora não
os da República Democrática da Alemanha – são atribuídos à Alemanha; todos os jogos da Jugoslávia e da Sérvia e
Montenegro são atribuídos à Sérvia; todos os jogos da Checoslováquia são atribuídos tanto à República Checa como
à Eslováquia.

Jogos interrompidos/anulados
Para efeitos estatísticos, quando um jogo começou e depois foi abandonado e mais tarde anulado conta-se o
resultado que se verificava na altura em que foi interrompido. Jogos que nunca tenham chegado a começar e foram
cancelados ou anulados não são incluídos nas estatísticas gerais.

Competições
Outras abreviaturas
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http://pt.uefa.com/uefaeuro/season=2012/matches/round=15171/match=2002166/index.html
http://pt.uefa.com/uefaeuro/season=1960/matches/round=161/match=4021/index.html


Cláusula de desresponsabilização: Apesar de a UEFA ter o máximo cuidado com a informação contida 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. Como tal, a UEFA não
assume qualquer responsabilidade pela utilização ou interpretação da informação nele contida. Mais informação
sobre o regulamento das competições poderá ser encontrada no UEFA.com.
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