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Retrospectiva
Duas equipas que começaram a UEFA Europa League de 2017/18 na terceira pré-eliminatória encontram-se nos 16
avos-de-final, com o Marselha a receber o Braga no Stade Vélodrome.

• O clube francês terminou no segundo lugar do Grupo I, atrás do Salzburgo, graças a duas vitórias, dois empates e
duas  derrotas.  Já  o  Braga  venceu  o  Grupo  C,  com  dez  pontos,  o  total  mais  baixo  de  entre  os  12  vencedores  de
grupos.

Jogos anteriores
•  Este  é  um  de  apenas  dois  embates  nos  16  avos-de-final  da  UEFA  Europa  League  entre  equipas  que  já  se
defrontaram nas competições europeias, com o outro a ser o duelo entre FC København e Atlético Madrid.

• Estes dois clubes registaram vitórias caseiras quando se enfrentaram na fase de grupos da UEFA Europa League
de 2015/16,  com o Braga a vencer por 3-2 na terceira jornada,  com todos os golos a acontecerem nos últimos 30
minutos, incluindo três nos últimos seis. Ahmed Hassan inaugurou o marcador para o Braga, batendo o guarda-redes
Steve Mandanda.

• Duas semanas depois, o Marselha venceu por 1-0. Ambos apuraram-se para os 16 avos-de-final.

•  O registo global  do Marselha frente a clubes portugueses é:  V3 E2 D7. Todos os triunfos aconteceram em casa,
mais recentemente diante do Vitória SC, na fase de grupos da presente edição da UEFA Europa League. No jogo
fora os gauleses perderam por 1-0.

• Os únicos confrontos do Braga frente a adversários franceses aconteceram nos oitavos-de-final da Taça UEFA de
2008/09, quando foi eliminado pelo Paris Saint-Germain com um resultado total de 1-0 (0-0 fora, 0-1 em casa).

Guia de forma
• O Marselha ganhou quatro dos cinco jogos europeus que disputou no Stade Vélodrome esta época, empatando o
outro. Marcou dez golos e sofreu três. A última derrota caseira nas provas da UEFA aconteceu há duas épocas, na
primeira mão dos 16 avos-de-final, quando perdeu por 1-0 com o Athletic Club.

• O Braga sofre golos há 22 jogos europeus, mas perdeu apenas um dos últimos sete na condição de visitado (V2
E4), mais precisamente o desaire por 2-1 com o İstanbul Başakşehir, na sexta ronda.

• Finalista vencido da Taça UEFA em 1998/99 e 2003/04, e eliminado nos quartos-de-final em 2008/09, o Marselha
participa  nos  16  avos-de-final  da  UEFA Europa  League  pela  terceira  vez.  Eliminou  o  FC København  em 2009/10,
com um resultado total de 6-2, mas foi afastado pelo Athletic Club em 2015/16, com um resultado total de 2-1.

• Na época passada, o Marselha terminou a Ligue 1 no quinto posto e iniciou a campanha na UEFA Europa League a
partir  da  terceira  pré-eliminatória,  onde  afastou  os  belgas  do  Oostende  com  um  resultado  total  de  4-2,  antes  de
eliminar os eslovenos do Domžale no "play-off" (4-1).

•  Quinto  no  campeonato  português  da época passada e  finalista  vencido  da UEFA Europa League em 2010/11,  o
Braga participa nos 16 avos-de-final pela quarta vez, a sétima se incluirmos a Taça UEFA.

•  Tal  como  o  Marselha,  o  Braga  iniciou  a  sua  campanha  europeia  na  terceira  pré-eliminatória  da  UEFA  Europa
League, onde afastou os suecos do AIK com uma vitória por 3-2 após prolongamento, seguindo-se triunfos em casa
e fora frente aos islandeses do FH no "play-off"  (resultado total  de 5-3).  Venceu um grupo que incluía Ludogorets,
İstanbul Başakşehir e Hoffenheim.

• A última vez que o Braga venceu um grupo na UEFA Europa League, em 2015/16 (na altura terminando à frente do
Marselha), atingiu os quartos-de-final, eliminando o Sion nos 16 avos-de-final, com um resultado total de 4-3.

Alterações nas equipas para a UEFA Europa League
• Marselha
Entram: Henri Bedimo, Romain Cagnon
Saem: Dória, Tomáš Hubočan, Christian Madede

• Braga
Entram: Wilson Eduardo, Diogo Figueiras, Andrej Lukić,
Saem: Ricardo Ferreira, Fransérgio, André Moreira

Ligações e curiosidades
•  Agora  no  Marselha,  o  defesa  Rolando  (Campomaiorense  1999–2003,  Belenenses  2003–08,  Porto  2008–15)  e  o
avançado Kostas Mitroglou (Benfica 2015–17) já representaram clubes portugueses.

• Os 16 jogos de Rolando frente ao Braga resultaram em dez vitórias, incluindo a final da UEFA Europa League de
2010/11, que o Porto venceu por 1-0 em Dublin. Mitroglou tem um registo perfeito frente ao Braga, com cinco jogos e
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cinco vitórias, para além de cinco golos marcados, dois deles a Matheus, habitual titular dos bracarenses.

•  André  Horta  e  Danilo  foram  colegas  de  Mitroglou  no  Benfica  em  2016/17.  Danilo  também  foi  colega  de  Aymen
Abdennour, no Valência, em 2015/16.

• Adil Rami, defesa do Marselha, ganhou a UEFA Europa League de 2015/16 com o Sevilha, sendo titular em sete
jogos, incluindo a final frente ao Liverpool.

• Raúl Silva (Braga) falha a primeira mão devido a suspensão.

• Suspensos para o próximo jogo caso vejam cartão amarelo: Lucas Ocampos (Marselha); Ricardo Esgaio (Braga).

Treinadores
•  Técnico  do  Marselha  desde Outubro  de  2016,  Rudi  Garcia  começou como médio  no  Lille,  regressando ao  clube
como treinador e onde esteve entre 2008 e 2013, conduzindo-o à conquista da "dobradinha" Ligue 1/Taça de França
em 2010/11. Posteriormente passou três épocas na Roma, levando os "giallorossi" a terminar a Serie A no segundo
lugar em duas temporadas consecutivas.

•  No  comando do  Braga  desde  Abril  de  2017,  Abel  Ferreira  já  tinha  orientado  a  equipa  B  do  clube.  Lateral-direito
durante  a  carreira  de  jogador,  formou-se  no  Penafiel,  emblema  da  cidade-natal,  e  representou  ainda  Vitória  SC,
Braga e Sporting CP, com quem ganhou a Taça de Portugal nas primeiras duas épocas nos "leões". Retirou-se em
2011 e começou por treinar os juniores do Sporting.
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-: Indica um jogador substituído +: Indica um jogador recém-entrado
*: Indica um jogador expulso +/-: Indica um jogador recém-entrado e substituído

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
Competições

Estatísticas

Plantel
D: Informação disciplinar
*: Falha jogo seguinte se admoestado
S: Suspenso
QUAL: Todas as eliminatórias da UEFA
UEL: Número total de presenças na UEFA Europa League desde a fase de grupos e até à actual jornada
UEL: Total de presenças na UEFA Europa League, da primeira eliminatória até à 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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