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Retrospectiva
Portugal inicia a defesa do título frente à Hungria, igualmente adversária num memorável jogo na fase de grupos do
UEFA EURO 2016.

• Os húngaros nunca venceram Portugal, embora tenham estado três vezes em vantagem no duelo do do Grupo F,
em Lyon, em Junho de 2016, antes do jogo terminar empatado. Este resultado permitiu que terminassem à frente dos
futuros campeões na liderança do grupo.

Confrontos anteriores  
•  Portugal  não perdeu nenhum dos 13 jogos anteriores  com a Hungria  (9V 4E),  tendo marcado 30 golos  e  sofrido
apenas dez.

•  Portugal  venceu a Hungria,  em casa e fora,  na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018.  André Silva
inaugurou o marcador em Lisboa, a 25 de Março de 2017, antes de Cristiano Ronaldo bisar e confirmar o triunfo por
3-0. André Silva marcou o único golo o duelo em Budapeste a 3 de Setembro desse ano.

• As equipas tinham empatado 3-3 no UEFA EURO 2016, em Lyon, num jogo em que Ronaldo bisou. Nani marcou o
outro golo de Portugal, com Balázs Dzsudzsák a marcar dois golos pela Hungria depois de Zoltán Gera ter aberto a
contagem.

• Este foi o único dos últimos sete jogos entre os dois países que Portugal não conseguiu ganhar.

•  Este  é  o  quarto  encontro  dos  dois  países  no  Campeonato  da  Europa  da  UEFA.  Portugal  venceu  por  3-1  em
Budapeste e por 3-0 em Lisboa na qualificação para o UEFA EURO 2000, com Rui  Costa a marcar em ambos os
jogos.

• Portugal bateu a Hungria por 3-1 em Manchester, na fase de grupos do Campeonato do Mundo de 1966.

•  Os  portugueses  venceram  os  três  encontros  com  a  Hungria  em  Budapeste,  por  1-0  nas  qualificação  para
Campeonato do Mundo de 2010 - com um golo de Pepe - assim como em 1998 e 2017. Esta é a primeira vez que os
dois países medem forças no Puskás Aréna.

Factos do EURO: Hungria   
• Esta é a segunda presença consecutiva da Hungria numa fase final do EURO. A campanha de 2016 foi a primeira
desde 1972 e a primeira grande competição que disputou após o Campeonato do Mundo de 1986. As duas primeiras
fases finais do EURO que os magiares disputaram, em 1964 e 1972, contaram com apenas quatro equipas.

• Em 2016, o conjunto treinado por Bernd Storck terminou em primeiro lugar do Grupo F com cinco pontos, empatado
com  a  Islândia,  mas  com  vantagem  nos  confrontos  diretos,  e  com  mais  dois  pontos  que  Portugal,  que  viria  a
conquistar o título, que eliminou a Áustria por apenas um ponto. A Hungria estreou-se com uma vitória por 2-0 sobre
a  Áustria  em  Bordéus,  com  Ádám  Szalai  a  inaugurar  o  marcador,  tendo  depois  empatado  com  Islândia  (1-1)  e
Portugal (3-3).

•  A  Bélgica  revelou-se  demasiado  forte  nos  oitavos-de-final  e  ganhou  por  4-0  em  Toulouse,  embora  três  golos
tenham sido surgido apenas nos últimos 12 minutos.

• A Hungria venceu dois dos oito jogos realizados em fases finais do EURO (2E 4D).

• A Hungria foi quarta classificada no grupo de apuramento para o UEFA EURO 2020, com 12 pontos em oito jogos,
terminando atrás de Croácia, País de Gales e Eslováquia, que também estão na fase final.

• A equipa de Marco Rossi qualificou-se para o "play-off" depois de ficar em segundo lugar no seu grupo na UEFA
Nations League de 2018/19, com dez pontos, terminando com menos dois que a Finlândia e mais um que a Grécia.

• Os húngaros foram depois ganhar por 3-1 à Bulgária na meias-final do "play-off", mas pareciam ter comprometido
as aspirações quando perdiam com a Islândia  na final  em Budapeste,  mas os golos  de Loïc  Négo (88)  e  Dominik
Szoboszlai (90 +2) permitiram um triunfo emocionante por 2-1 e a conquista de um lugar na fase final.

•  A  Hungria  não  perde  há  nove  jogos  oficiais  (6V  3E),  desde  a  derrota  na  recepção  à  Rússia,  por  3-2,  na  UEFA
Nations League, a 6 de Setembro de 2020.

• A Hungria disputou a final dos Campeonatos do Mundo de 1938 e 1954, mas perdeu com Itália (em França) e com
a República Federal da Alemanha (na Suíça), respectivamente.

• O primeiro jogo da Hungria no Puskás Aréna foi uma derrota por 2-1 com o Uruguai num encontro particular a 15 de
Novembro  de  2019.  Os  húngaros  também perderam o  jogo  seguinte,  um desaire  por  3-2  com a  Rússia  na  UEFA
Nations League a 6 de Setembro de 2020, mas venceram à terceira tentativa, com um triunfo por 2-1 sobre a Islândia
no “play-off”. O seu registo neste estádio é de 2V 2E 2D.
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• O registo total da Hungria em Budapeste é de 229V 89E 83D.

Factos do EURO: Portugal
• Portugal conquistou o seu primeiro grande título no UEFA EURO 2016, ao bater a anfitriã França, por 1-0, em Saint-
Denis, graças ao golo de Éder no prolongamento.

• A equipa de Fernando Santos terminou em terceiro no Grupo F, atrás da Hungria e da Islândia, tendo empatado os
três  jogos,  antes  de  bater  a  Croácia,  por  1-0  após  prolongamento,  nos  oitavos-de-final  e  a  Polónia,  por  5-3  no
desempate, após o duelo dos quartos-de-final ter terminado empatado 1- 1

•  O triunfo  por  2-0  nas  meias-finais  com o  País  de  Gales  foi  a  única  vitória  de  Portugal  nos  90  minutos  no  UEFA
EURO 2016. Foi o único dos últimos oito jogos da fase final do EURO que não terminou empatado no final dos 90
minutos.

•  Fernando  Santos  conduziu  Portugal  ao  triunfo  na  primeira  edição  da  UEFA  Nations  League  em  2019,  com  os
anfitriões a baterem a Suíça por 3-1 nas meias-finais e a derrotarem a Holanda por 1-0 na final.

•  Portugal  foi  segundo  classificado  no  Grupo  B  de  qualificação  para  o  UEFA EURO 2020,  terminando  três  pontos
atrás  da  Ucrânia  e  com  mais  três  que  a  Sérvia.  Portugal  empatou  os  dois  primeiros  jogos,  ambos  em  casa,  com
Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), mas venceu cinco dos seis seguintes (1D).

• O desaire por 2-1 na Ucrânia, a 14 de Outubro de 2019, é a única derrota de Portugal em 22 jogos no EURO (15V
6E).

• Ronaldo marcou 11 golos na qualificação, apenas menos um que o melhor marcador, o inglês Harry Kane.

•  Ronaldo  é  o  jogador  com  mais  encontros  disputados  em  fases  finais  do  EURO  (21).  O  goleador  máximo  da
competição  com  40  golos,  o  português  é  o  melhor  marcador  em  fases  finais  em  igualdade  como  Michel  Platini,
ambos somam nove golos.

• Portugal está a participar pela sétima vez consecutiva no EURO, oitava no total.

•  Portugal  venceu  os  três  jogos  que  disputou  em  Budapeste,  três  triunfos  sobre  a  Hungria.  Embora  este  seja  o
primeiro  desafio  que  disputam  no  Puskás  Aréna,  os  portugueses  ganharam  dois  jogos  no Népstadion,  que  foi
demolido em 2016 para dar lugar ao novo estádio inaugurado três anos depois.

Ligações e curiosidades
• Ádám Szalai foi jogador do Real Madrid Castilla entre 2007 e 2010, enquanto Pepe e Ronaldo, este desde 2009,
estavam na equipa principal.

• Bruno Fernandes marcou na vitória de Portugal sobre a Hungria, por 2-0, a 9 de Outubro de 2015, na qualificação
para o Campeonato da Europa de Sub-21 da UEFA de 2017.

•  André  Silva  marcou  quatro  golos  na  vitória  de  Portugal  por  6-1  sobre  a  anfitriã  Hungria,  na  fase  de  grupos  do
Campeonato da Europa de Sub-19 da UEFA de 2014.

• Ronaldo marcou a Dénes Dibusz no triunfo da Juventus, por 2-1, na recepção ao Ferencváros, a 24 de Novembro
de  2020,  na  fase  de  grupos  da  UEFA  Champions  League.  Gergő  Lovrencscics,  Dávid  Sigér  e  o  suplente Endre
Botka também jogaram pelos visitantes.

• Bruno Fernandes marcou de grande penalidade frente a Péter Gulácsi na derrota por 3-2 do Manchester United na
visita ao terreno do RB Leipzig, na sexta jornada da fase de grupos da UEFA Champions League 2020/21.

• Danilo também logrou bater Gulácsi duante o triunfo caseiro do Porto, por 3-1, sobre o Leipzig na fase de grupos da
UEFA Champions League 2017/18.

• Um penálti de João Félix não chegou para impedir que o Atlético de Madrid perdesse por 2-1 contra o Leipzig de
Gulácsi nos quartos-de-final da UEFA Champions League 2019/20.

• Nemanja Nikolić marcou a Rui Patrício quando o Videoton bateu o Sporting CP por 3-0 na fase de grupos da UEFA
Europa League 2012/13.
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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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