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Retrospectiva
Depois  de  ultrapassar  três  pré-eliminatórias  na  primeira  campanha  europeia  em  39  anos,  o  Wolverhampton
Wanderers vai iniciar a primeira aventura na fase de grupos da UEFA Europa League com a recepção ao experiente
Braga, que também se qualificou com um registo perfeito.

Encontros anteriores
• Embora os "wolves" nunca tenham defrontado o Braga, este é o sétimo duelo europeu com uma equipa portuguesa.
Os ingleses venceram cinco dos seis jogos anteriores, incluindo os três em casa; o primeiro frente à Académica de
Coimbra, na primeira eliminatória da Taça UEFA de 1971/72, no início de uma caminhada que só terminou na final.

• O registo do Braga em 18 jogos frente a adversários ingleses é 6V 2E 10D. Só uma das vitórias foi conseguida em
Inglaterra,  por  3-1,  no  terreno  do  Birmingham  City,  na  primeira  jornada  da  UEFA  Europa  League  de  2011/12.  A
primeira das seis derrotas em solo inglês foi  por 0-1,  frente ao West Bromwich Albion,  rival  local  dos "wolves",  em
Novembro de 1978, e a mais recente, por 2-3, frente ao Manchester United, na fase de grupos da UEFA Champions
League de 2012/13, quando os minhotos estiveram a vencer por 2-0 em Old Trafford.

Guia de forma    
Wolves
 •  Em  2018/19,  na  primeira  época  após  o  regresso  à  Premier  League,  os  "wolves"  terminaram  em  sétimo  lugar  e
qualificaram-se para as competições europeias pela primeira vez desde que foram eliminados pelo PSV Eindhoven
na primeira eliminatória da Taça UEFA de 1980/81.

• O clube das West Midlands realizou claramente a melhor campanha europeia em 1971/72, a época de estreia da
Taça UEFA, quando perdeu por 2-3 com o Tottenham Hotspur na final a duas mãos.

• Os "wolves" venceram os seis jogos na qualificação desta época, afastando Crusaders (2-0 c, 4-1 f), Pyunik (4-0 c,
4-0 f) nas pré-eliminatórias e o Torino, no “play-off”, (3-2 f, 2-1 c). Isto significa que venceram os sete jogos europeus
no Molineux desde a derrota por 1-2 com os "spurs" na primeira mão da final da Taça UEFA em 1972.

Braga
 • A 15ª qualificação europeia do Braga nos últimos 16 anos foi conseguida graças ao quarto lugar na liga portuguesa
de 2018/19, época em que a carreira na UEFA Europa League terminou cedo depois da eliminação frente ao Zorya
Luhansk, devido aos golos marcados fora, na terceira pré-eliminatória.

• Brøndby (4-2 f, 3-1 c) e Spartak Moscovo (1-0 c, 2-1 f) foram as vítimas do Braga nas pré-eliminatórias desta época.
O clube português está pela quinta vez na fase de grupos da UEFA Europa League e conseguiu seguir em frente em
três das quatro participações anteriores, embora a sua melhor campanha na prova - e nas competições da UEFA -
tenha acontecido em 2010/11, quando foi transferido a meio da época da UEFA Champions League e eliminou, entre
outros, Liverpool e Benfica, antes de perder por 1-0 na final de Dublin com o Porto.

• O Braga está invicto há sete jogos europeus (5V 2D), tendo sofrido a última derrota em Marselha (0-3), nos oitavos-
de-final da UEFA Europa League de 2017/18. O registo fora de casa na fase de grupos da UEFA Europa League é
de 3V 6E 3D,  tendo conseguido as  três  vitórias  na primeira  jornada,  frente  a  Birmingham,  Slovan Liberec  (1-0  em
2015/16) e Hoffenheim (2-1 em 2017/18).

Ligações e curiosidades    
•  Para  além  do  treinador  Nuno  Espírito  Santo,  existem  sete  jogadores  portugueses  na  equipa  dos  "wolves"  -  Rui
Patrício,  Rúben  Neves,  João  Moutinho,  Diogo  Jota,  Rúben  Vinagre,  Pedro  Neto  e  Bruno  Jordão,  os  dois  últimos
foram formados na academia do Braga.

•  Willy  Boly,  defesa  francês  do  "wolves",  foi  jogador  do  Braga  em  2015-16,  enquanto  o  avançado  mexicano  Raúl
Jiménez marcou três golos ao Braga no período em que esteve ao serviço do Benfica, entre 2015 e 18.

• João Moutinho (Sporting CP, 2005/06) e Diogo Jota (Paços de Ferreira, 2015/16) também marcaram em vitórias por
1-0 sobre o Braga na Liga.

• Eduardo, guarda-redes do Braga, foi jogador do Chelsea durante três anos, mas não disputou qualquer jogo oficial
pelo clube londrino até sair em Julho para regressar ao clube onde iniciou a carreira.

• Rui Fonte, atacante do Braga, também passou por Londres, onde representou Arsenal, Crystal Palace e Fulham.

• Os "wolves" são um dos seis estreantes na fase de grupos da UEFA Europa League desta época; os outros são
Espanhol, Ferencváros, Olexandriya e dois clubes austríacos, LASK e Wolfsberg.

Os treinadores  
•  Antigo guarda-redes,  fez parte da selecção de Portugal  que participou no UEFA EURO 2008,  mas nunca somou
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qualquer  internacionalização  pelos  seniores.  Nuno  Espírito  Santo  foi  quase  sempre  suplente  durante  a  carreira  de
jogador,  mas  como treinador  não  demorou  a  destacar-se,  afirmando-se  estudioso  e  evolutivo  nas  passagens  pelo
comando de Valência,  Porto e,  desde Maio de 2017, dos "wolves".  Destacou-se em Portugal  ao levar o Rio Ave a
duas finais de taças domésticas e à qualificação europeia, antes de brilhar em Espanha durante uma passagem de
18 meses pelo Mestalla. Levou os "wolves" à Premier League na época de estreia e conseguiu a qualificação para a
UEFA Europa League na segunda.

•  Um  avançado  talentoso  que  marcou  dez  golos  em  45  internacionalizações  por  Portugal,  tendo  participado  nos
Campeonatos da Europa em 1996 e 2000, Ricardo Sá Pinto passou a maior parte da sua carreira no Sporting, com
os dois  períodos ao serviço do clube de Lisboa intervalados por  uma passagem de três anos pela Real  Sociedad.
Fez a estreia como treinador no clube de Alvalade, em 2012, mas resistiu pouco tempo, tendo rumado ao estrangeiro
para orientar  equipas na Sérvia,  Grécia,  Arábia  Saudita,  Bélgica e depois  na Polónia,  no Légia Varsóvia,  antes de
assinar um contrato de dois anos com Braga em Julho de 2019.
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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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