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Treinadores
Paulo Fonseca
Data de nascimento: 5 de Março de 1973 
Nacionalidade: Portuguesa
Carreira  como  jogador: FC  Barreirense,  Leça  FC,  CF  Os  Belenenses,  CS  Marítimo,  Vitória  SC,  CF  Estrela  da
Amadora
Carreira como treinador: CF Estrela  da Amadora (formação),  SU 1º  Dezembro,  Odivelas FC,  CD Pinhalnovense,
Aves, FC Paços de Ferreira, FC Porto, SC Braga, FC Shakhtar Donetsk

•  Defesa-central  enquanto  jogador,  chegou  a  ser  contratado  pelo  Porto,  em 1995/96,  mas  nunca  treinou  ou  jogou
pelos "dragões",  sendo,  de imediato,  emprestado ao Leça.  Acabaria  por  rumar  ao Vitória  de Guimarães depois  de
passagens pelo Belenenses e Marítimo.

• Terminou a carreira aos 32 anos, no Estrela da Amadora, e tornou-se técnico das equipas de formação do clube na
época  seguinte,  a  que  se  seguiu  o  seu  primeiro  cargo  como  treinador  principal,  em  2007,  ao  serviço  do  1º  de
Dezembro.

• Destacou-se ao levar o Pinhalnovense, emblema da terceira divisão, aos quartos-de-final da Taça de Portugal, em
2009/10 e 2010/11, ocasião em que seria afastado ao perder fora com o Porto, por 2-0.

• Seguiu-se o Aves, tendo levado o clube nortenho ao terceiro posto da segunda Liga e a outros quartos-de-final da
taça,  carreira  que fez  com que o  Paços  de  Ferreira  o  contratasse.  A  escolha  revelar-se-ia  acertada,  pois  o  Paços
terminou a temporada 2012/13 no terceiro posto do campeonato, a sua melhor classificação de sempre, e garantiu
ainda o acesso ao "play-off" da UEFA Champions League.

•  A  10  de  Junho  de  2013  assinou  um contrato  de  duas  temporadas  para  treinar  o  então  campeão FC Porto,  mas
deixou o comando técnico dos "dragões" logo em Março do ano seguinte.  Após um regresso a Paços de Ferreira,
guiou o Braga ao quarto lugar da Liga portuguesa e à conquista da Taça de Portugal em 2015/16, antes de substituir
como  treinador  do  Shakhtar  Mircea  Lucescu,  que  há  muito  se  encontrava  no  cargo;  festejou  a  conquista  da
"dobradinha" na sua primeira temporada na Ucrânia.

Eusebio Di Francesco
Data de nascimento: 8 de Setembro de 1969
Nacionalidade: Italiana
Carreira  como  jogador: Empoli  FC,  AS  Lucchese-Libertas,  Piacenza  FC  (duas  vezes),  AS  Roma,  AC  Ancona,
Perugia Calcio
Carreira como treinador: SS Virtus Lanciano 1924, Pescara Calcio,  US Lecce, US Sassuolo Calcio (duas vezes),
AS Roma

• Extremo rápido conhecido como “Turbo”, Di Francesco formou-se nos escalões jovens do Empoli e estreou-se na
Serie  A  em 1977/88.  A  sua  carreira  ganhou novo  ímpeto  no  Piacenza  entre  1995 e  1997,  altura  em que rumou à
Roma. Adaptado a médio por Zdeněk Zeman, passou quatro épocas no Stadio Olimpico e ganhou o “scudetto” em
2000/01, ainda que nessa época tenha jogado apenas cinco partidas.

•  Tendo-se  retirado  em  2005,  após  mais  duas  temporadas  no  Piacenza  e  passagens  por  Ancona  e  Perugia,  Di
Francesco – internacional 12 vezes por Itália – esteve depois um ano como director na Roma, mas acabou por ceder
à vontade de ser treinador; essa nova aventura começou na sua cidade natal de Abruzzo, primeiro com uma breve
passagem pelo Lanciano antes de cumprir duas épocas no Pescara.

• Foi nomeado treinador do Lecce no início da época 2011/12 na sua primeira experiência na Serie A, mas por pouco
tempo, pois Di Francesco seria demitido após 13 partidas e o último lugar na classificação.

• Na época seguinte voltou à Serie B; grande adepto de Zeman, Di Francesco – que ganhou o nome graças à lenda
portuguesa Eusébio  – teve um início  brilhante no Sassuolo  utilizando a estratégia  de 4-3-3 do seu mentor  e guiou
pela primeira vez a equipa da zona de Modena à Serie A.

• Di Francesco, cujo filho Federico é extremo no Bolonha, treinou quatro épocas consecutivas o Sassuolo na Serie A,
ainda que no primeiro ano tenha sido substituído em cinco jogos por Alberto Malesani, antes de regressar para evitar
a despromoção do clube. Conhecido pelo futebol  atacante das suas equipas, Di  Francesco conduziu o Sassuolo à
pré-eliminatória da UEFA Europa League e fez o emblema terminar no sexto lugar a Serie A em 2015/16.
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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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