
PATROCINADORES OFICIAIS DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE - ÉPOCA 2019/20
DOSSIERS DE IMPRENSA

Olympique Lyonnais

OL Stadium - Decines
terça-feira, 5 de Novembro de 2019

21.00CET (21.00 Hora local)
Grupo G - Jornada 4 SL Benfica

Última actualização 18/10/2019 19:12CET

1

Treinadores 2
Legenda 4

http://www.nissan-europe.com/
https://www.playstation.com/ps4/?emcid=di-br-131143
https://www.gazprom-football.com/
http://www.lays.pt/
http://www.santander.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.hotels.com/
https://www.instagram.com/heineken/


Treinadores
Rudi Garcia
Data de nascimento: 20 de Fevereiro de 1964
Nacionalidade: Francesa
Carreira como jogador: LOSC Lille, Caen, Martigues
Carreira  como  treinador: Corbeil-Essonne  (jogador/treinador),  St-Étienne,  Dijon,  Le  Mans,  LOSC
Lille, Roma, Marselha, Lyon

• Filho de José Garcia, antigo jogador do Lille, Rudi Garcia cresceu nos subúrbios de Paris, mas começou a carreira
de  médio-ofensivo  no  antigo  clube  do  pai.  Passou  seis  anos  nos  Les  Dogues,  tendo  representado  o  Caen  (1988-
1991) e o Martigues (1991-92), antes de uma lesão o forçar a seguir a carreira de treinador.

•  Licenciado  ciências  do  desporto,  começou  como  jogador/treinador  nos  amadores  do  Corbeil-Essonne,  o  qual  já
tinha representado quando era jovem, e os bons resultados levaram-no a ser convidado para treinador-adjunto do St-
Etienne, em 1998. Após um breve período como técnico em parceria com Jean-Guy Wallemme, Garcia ressurgiu no
comando  do  Dijon  em  2002,  promovendo  o  clube  à  Ligue  2  em  2003/04  e  levando-o  às  meias-finais  da  Taça  da
França. Voltou à Ligue 1 em 2007 com o Le Mans e conduziu-o ao nono lugar na sua única temporada.

• Contratado pelo LOSC como sucessor de Claude Puel em 2008, deixou o comando ao fim da primeira época depois
de terminar no quinto lugar. Guiou o clube à vitória na Taça de França em Maio de 2011, naquele que foi o primeiro
troféu do clube na competição desde 1955, antes de lhe juntar a conquista do campeonato, uma semana mais tarde,
dando ao LOSC o primeiro título na Ligue 1 em 57 anos.

•  Apresentado  na  Roma  em  Junho  de  2013,  somou  vitórias  no  dez  primeiros  jogos  do  campeonato,  naquele  que
constituiu o melhor arranque de sempre do clube italiano na Serie A. Terminou no segundo lugar e garantiu à Roma o
apuramento para a UEFA Champions League pela primeira vez desde 2010. E o mesmo aconteceu em 2015, antes
de ter sido despedido no mês de Janeiro seguinte.

•  Assumiu o comando do Marselha em Outubro de 2016 e levou o clube à final  da UEFA Europa League 2017/18
em  Lyon,  perdida  frente  ao  Atlético.  Garcia  saiu  do  Marselha  em  Maio  de  2019  e,  seis  meses  mais  tarde,  foi
nomeado treinador do Lyon na sequência da curta passagem de Sylvinho no cargo.

Bruno Lage
Data de nascimento: 12 de Maio de 1976
Nacionalidade: Portuguesa
Carreira  como  treinador: Vitória  FC  (camadas  jovens),  GDR  1.º  Maio  (camadas  jovens),  Fazendense  (adjunto),
Comércio  e  Indústria,  Benfica  (camadas  jovens,  equipa  B),  Shabab  Al-Ahli  Dubai  (Sub-19,  equipa  B),  Sheffield
Wednesday (adjunto), Swansea (adjunto), Benfica B, Benfica

• Nascido em Setúbal, cidade natal de José Mourinho, Bruno Miguel Silva do Nascimento usa Lage como nome de
família em homenagem ao pai, o ex-jogador e treinador setubalense Fernando Lage. Com uma carreira discreta em
clubes locais, Bruno Lage pendurou cedo as chuteiras e formou-se em Educação Física, tendo iniciado o percurso de
treinador com apenas 21 anos como adjunto nas camadas jovens do Vitória de Setúbal.

•  Após ter  trabalhado na formação em vários clubes da zona de Setúbal,  Bruno Lage assumiu pela primeira vez o
comando de uma equipa sénior no Comércio e Indústria em 2001/02, antes de entrar no Benfica em 2004. Treinou
todos os escalões jovens em oito anos nas "águias" e venceu os campeonatos de Sub-15 de 2008/09 e de Sub-17 de
2010/11,  com  equipas  que  integravam  nomes  como  Bruno  Varela,  João  Cancelo,  Bernardo  Silva,  Rony  Lopes  e
Hélder Costa.

• Optou por um novo desafio no Verão de 2012 quando decidiu rumar aos Emirados Árabes Unidos, onde treinou as
equipas Sub-19 e B em dois anos no Shabab Al-Ahli Dubai. Juntou-se depois a Carlos Carvalhal em Inglaterra como
técnico adjunto do compatriota no Sheffield Wednesday (2015-17) e no Swansea (2018).

• Regressou a Portugal após oito anos no estrangeiro e foi apresentado como novo treinador do Benfica B em Julho
de 2018, cargo que exerceu apenas em 15 jogos, pois a 3 de Janeiro de 2019 substituiu interinamente Rui Vitória à
frente  da  equipa  principal.  Confirmado  a  14  de  Janeiro  como  técnico  do  Benfica  até  final  dessa  temporada  de
2018/19, Bruno Lage renovou o seu contrato até 2023 no mês seguinte.

• Autor de dois livros sobre metodologia do treino e futebol de formação – um dos quais em parceria com Carvalhal –,
Bruno Lage pegou no Benfica em quarto lugar na Liga, a sete pontos do líder Porto e, após 18 vitórias e um empate –
e sem qualquer derrota –, festejou a conquista do 37º campeonato das "águias", numa caminhada em que a equipa
marcou 103 golos  e  igualou o  recorde do clube no campeonato.  Finda a  temporada,  foi  eleito  melhor  treinador  da
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Liga 2018/19 numa votação de treinadores e capitães das formações do primeiro escalão.
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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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