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Retrospectiva
Nos últimos anos, os oitavos-de-final  da UEFA Champions League constituíram um obstáculo difícil  para FC Basel
1893  e  Manchester  City  FC,  e  ambos  esperam  dar  um  passo  importante  rumo  à  próxima  fase  quando  se
encontrarem em St. Jakob-Park, na primeira mão.

• Ao passo que os visitantes foram eliminados três vezes nas últimas quatro presenças nesta fase, com a excepção a
ser  2015/16,  quando sob o comando de Manuel  Pellegrini  atingiu as meias-finais,  o Basileia  foi  afastado nas duas
presenças anteriores, em 2012 e 2015.

Retrospectiva
Basileia
• Esta é a terceira participação do Basileia nos oitavos-de-final da UEFA Champions League. Em 2011/12 venceu o
FC Bayern München por 1-0 na primeira mão, em casa, mas foi goleado por 7-0 fora, a sua derrota mais pesada nas
competições europeias.

• em 2014/15, o Basileia empatou a um golo na recepção ao FC Porto, com Danilo, agora no City, a marcar o golo do
Porto na marcação de uma grande penalidade. No entanto, sofreu mais uma derrota pesada, perdendo por 4-0 em
Portugal.

• O Basileia já venceu um clube de Manchester esta temporada, batendo o Manchester United FC por 1-0 na Suíça,
na  quinta  jornada,  após  ter perdido  por  3-0  em  Old  Trafford,  na  ronda  inaugural.  Terminou  no  segundo  lugar  do
Grupo A, atrás da formação inglesa, com 12 pontos, a sua melhor pontuação na fase de grupos da UEFA Champions
League.

• Antes de golear o SL Benfica por 5-0 na segunda jornada, a sua vitória mais dilatada na UEFA Champions League,
a equipa de Raphaël Wicky não vencia nas competições europeias há nove jogos, em casa ou fora (E3 D6), desde
um triunfo caseiro por 2-1 sobre o AS Saint-Étienne, a 25 de Fevereiro de 2016.

• O Basileia perdeu por 2-1 na recepção ao CSKA na quarta jornada, e apesar da vitória sobre o United, perdeu três
dos últimos cinco jogos no St. Jakob-Park. De facto, o conjunto helvético ganhou apenas três dos últimos dez jogos
europeus em casa, registando quatro derrotas nesse período.

• O Basileia foi eliminado das competições europeias na época passada, após uma derrota caseira por 4-1 frente ao
Arsenal FC, a 6 de Dezembro de 2016. Perdeu apenas seis dos últimos 25 jogos europeus caseiros desde o início de
2013/14.

• Derrotado fora e em casa pelo Arsenal no Outono de 2016, a equipa suíça tinha perdido os últimos três jogos frente
a  oponentes  ingleses  antes  de  vencer  o  United,  sendo  que  não  tinha  perdido  nos  quatro  anteriores  (V3  E1).  No
global, o seu registo frente a equipas inglesas é de sete vitórias, oito empates e 13 derrotas (V6 E3 D5 em casa).

• O registo do Basileia em eliminatórias frente a clubes ingleses é de um apuramento e quatro eliminações. O único
sucesso aconteceu frente ao Tottenham Hotspurs FC, após desempate por penalties, nos quartos-de-final da UEFA
Europa  League  de  2012/13  (2-2  fora,  2-2  em  casa).  Na  fase  seguinte,  foi  eliminado  pelo  Chelsea  FC,  futuro
campeão, com um resultado total de 5-2 (1-2 em casa, 1-3 fora), a sua eliminatória mais recente frente a uma equipa
da Premier League.

Manchester City
• Os "citizens" contabilizam quatro participações nos oitavos-de-final. Na época transacta, a equipa de Pep Guardiola
foi eliminada pelo AS Monaco FC devido aos golos fora (5-3 em casa, 1-3 fora), a terceira eliminação nesta fase. O
City também foi afastado pelo FC Barcelona em 2013/14 (0-2 em casa, 1-2 fora) and 2014/15 (1-2 em casa, 0-1 fora).
O único apuramento aconteceu em 2015/16, frente ao FC Dynamo Kyiv (3-1 fora, 0-0 em casa), com um resultado
total de 3-1.

•  A  campanha  2015/16  foi  a  única  ocasião  em  que  o  City  ganhou  o  seu  grupo  na  UEFA  Champions  League  e
ultrapassou os oitavos-de-final.

• Esta é a primeira vez que o City enfrenta uma equipa suíça numa fase a eliminar.

•  Após vencer  nas cinco primeiras jornadas,  o City  perdeu por  2-1 em casa do FC Shakhtar  Donetsk.  Antes,  tinha
ganho por 4-0 frente ao Feyenoord e por 4-2 ao SSC Napoli.

• O City não venceu fora na edição da época passada, perdendo com Mónaco (1-3) e Barcelona (0-4) e empatando
com Celtic FC (3-3) e VfL Borussia Mönchengladbach (1-1). Venceu apenas três dos últimos dez jogos europeus fora
(E3 D4).

• O jogo com o Barcelona foi a derrota europeia mais pesada do City, em casa ou fora.
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Ligações de treinadores e jogadores
• Guardiola orientou a vitória fora por 5-0 e o empate caseiro a um golo do Barcelona frente ao Basileia, na fase de
grupos  de  2008/09.  Essa  campanha  terminou  com  o  Barça  como  campeão  europeu,  título  a  que  juntou  a  Liga
espanhola e a Taça de Espanha.

•  Três  dos seis  golos  europeus marcados por  Fabian Frei  aconteceram em Inglaterra  –  incluindo o  tento  inicial  do
Basileia  no  empate  3-3  no  terreno  do  Manchester  United,  em  Setembro  de  2011.  Frei  também  marcou  no  2-2
registado no reduto do Tottenham nos quartos-de-final da Taça UEFA, em Abril de 2013 – Valentin Stocker assinou o
outro  remate  certeiro  –  e  numa igualdade 1-1  no campo do Liverpool  FC na fase  de grupos da UEFA Champions
League 2014/15.

• Kyle Walker representava o Tottenham quando o conjunto londrino foi eliminado pelo Basileia nos quartos-de-final
da UEFA Europa League de 2012/13.

•  Fernandinho  marcou  no  triunfo  por  2-1  do  Shakhtar  em  casa  do  Basileia,  na  fase  de  grupos  da  UEFA  Europa
League de 2008/09.

• Vincent Kompany ajudou o Hamburger SV a empatar a um golo na recepção ao Basileia, num jogo da Taça UEFA
realizado em Dezembro de 2007.

• O golo de Ricky van Wolfswinkel foi crucial para o Sporting Clube de Portugal vencer o City na segunda mão dos
oitavos-de-final  da  UEFA  Europa  League  de  2011/12.  O  avançado  holandês  apontou  o  segundo  tento  do  triunfo
leonino por 3-2, que confirmou o empate final a três golos e o apuramento graças aos golos fora.

• Jogaram juntos:
Geoffroy Serey Dié e Yaya Touré (Costa do Marfim, 2013–2015)

•  Raheem Sterling  fez  a  assistência  para  o  primeiro  golo  da  Inglaterra  numa vitória  por  2-0  sobre  a  Suíça,  no  St.
Jakob-Park, em Setembro de 2014, a contar para a qualificação do UEFA EURO 2016.
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Clubes
UCL: Liga dos Campeões
ECCC: Taça dos Clubes Campeões Europeus
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Taça UEFA
UCWC: Taça dos Vencedores de Taças
SCUP: SuperTaça Europeia
UIC: Taça Intertoto
ICF: Taça das Cidades com Feira

Selecções
EURO: Campeonato Europeu da UEFA
Mundial: Campeonato do Mundo
CONFCUP: Taça das Confederações da FIFA
Part: Encontros particulares
Part U21: 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
EUROFEM: Campeonato da Europa Feminino

F: Final FG: Fase de grupos
1ª Gr.: 1ª fase de grupos 2ª Gr.: 2ª fase de grupos
3ª PE: 3ª pré-eliminatória 1ªE: Primeira eliminatória
2ªE: 2ª eliminatória 3ªE: Terceira eliminatória
4ªE: Quarta eliminatória Prelim.: Fase preliminar
MF: Meias-finais QF: Quartos-de-final
QF: Oitavos-de-final Pré-el.: Pré-eliminatória
16A: 16 avos-de-final 1ªPE: Primeira pré-

eliminatória
1ª: primeira mão 2ªPE: Segunda pré-

eliminatória
2ª: segunda mão FF: Fase final
POff: Play-off RE: Ronda Elite
Rep.: Repetição POff 3º: Play-off - 3º lugar
PO - FF: "Play-off" para a
fase final

FG-FF: Fase de grupos -
fase final

Fases da competição
(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

fc: Jogo perdido por falta de
comparência

Outras abreviaturas

Legenda
:: ESTATÍSTICAS DE SEMPRE
As estatísticas dos clubes em prova nas competições da UEFA.

Competições de clubes da UEFA: Estas são as estatísticas consideradas válidas para comunicar oficialmente os
registos das competições de clubes da UEFA definidas como Taça dos Campeões Europeus, UEFA Champions
League, UEFA Europa League, Taça dos Vencedores das Taças, SuperTaça Europeia, Taça Intertoto e Taça
Intercontinental. A Taça das Cidades com Feira e a SuperTaça Europeia de 1972 não são consideradas como
competições da UEFA, não existindo também qualquer referência ao Mundial de Clubes, organizado pela FIFA.

Árbitros

UCL: Número total de jogos dirigidos na UEFA Champions League a partir da época 1992/93, apenas da fase de
grupos até á final. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas
estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.

UEFA: Números de jogos dirigidos nas competições europeias. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de
quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os
recordes oficiais das competições.

Competições
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-: Indica um jogador substituído +: Indica um jogador recém-entrado
*: Indica um jogador expulso +/-: Indica um jogador recém-entrado e substituído

Estatísticas

Plantel
D: Informação disciplinar
*: Falha jogo seguinte se admoestado
S: Suspenso
UCLQ: Número de presenças na actual edição da UEFA Champions League apenas nas rondas de qualificação e
"play-off"
UCL: Número total de presenças na UEFA Champions League desde a fase de grupos e até à actual jornada
UCL: Número total de presenças na UEFA Champions League desde a temporada 1992/93, referente apenas aos
jogos compreendidos entre a fase de grupos e a final
UEFA: Número total de presenças em todas as competições de clubes da UEFA, incluindo todas as rondas de
qualificação
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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