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Retrospectiva
Derrotado por golos nos instantes finais nas duas primeiras jornadas, o Beşiktaş precisa de ganhar ao Braga, equipa
que chega a Istambul com quatro pontos somados, se quiser reentrar na discussão do Grupo K.

• O Beşiktaş deixou escapar a vantagem no marcador e sofreu dois golos nos descontos quando perdeu, por 4-2, no
terreno  do  Slovan  Bratislava,  na  primeira  jornada.  Duas  semanas  depois,  em  Istambul,  permitiu  que  o  Wolves
marcasse o único golo do jogo aos 93 minutos. Por seu lado, o Braga bateu o Wolves por 1-0 no Molineux antes de
empatar 2-2 na recepção ao Slovan.

Confrontos anteriores
• O Beşiktaş levou a melhor no único duelo entre os dois clubes nas provas da UEFA, tendo eliminado o finalista da
época anterior nos oitavos-de-final da UEFA Europa League de 2011/12, ao impor-se com um total de 2-1. Perdeu a
segunda mão em casa (0-1) depois de uma vitória por 2-0 em Braga.

• O clube de Istambul nunca conseguiu bater uma equipa portuguesa em casa em seis tentativas, tendo perdido os
três  primeiros  jogos e  empatado os três  seguintes,  o  último dos quais  frente  ao Porto  (1-1),  na fase de grupos da
UEFA Champions League de 2017/18.

• O registo do Braga frente a clubes turcos é de V7 E1 D4 e, apesar de ter ganho em três das seis visitas à Turquia,
as  três  mais  recentes  saldaram-se  em  duas  derrotas  e  um  empate.  O  último  desaire  (1-2)  aconteceu  na  fase  de
grupos da UEFA Europa League de 2017/18 frente ao İstanbul Başakşehir, equipa comandada pelo actual treinador
do Beşiktaş, Abdullah Avcı.

Guia de forma
Beşiktaş
•  Terceiro  classificado  na  Liga  turca  em  2018/19,  o  Beşiktaş  garantiu  dessa  forma  uma  vaga  directa  na  fase  de
grupos da UEFA Europa League. Na época transacta também disputou a prova, mas não conseguiu passar aos 16
avos-de-final.

• Esta é a sexta participação do clube de Istambul na fase de grupos da UEFA Europa League, etapa que conseguiu
ultrapassar  por  três  vezes,  mas  na  qual  falhou  a  qualificação  nas  duas  últimas  campanhas.  O  melhor  na  prova
aconteceu em 2016/17 quando, depois de terminar em terceiro no seu grupo da UEFA Champions League, chegou
aos quartos-de-final e foi eliminado pelo Lyon no desempate por grandes penalidades.

• Os 32 jogos do Beşiktaş na fase de grupos da UEFA Europa League resultaram em 15 vitórias, oito empates e nove
derrotas. O registo em Istambul é de V9 E3 D4, mas actualmente está numa série de três derrotas: Wolves, Genk (2-
4) e Malmö (0-1), estas duas na na temporada passada.

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 do afastamento frente ao Zorya
Luhansk, na terceira pré-eliminatória, devido aos golos marcados fora.

• 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 seguiu 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 transitou  a  meio  da  época da UEFA Champions  League e  eliminou,  entre  outros,
Liverpool e Benfica, antes de perder a final com os compatriotas do Porto, por 1-0, em Dublin.

• O Braga está invicto há nove jogos europeus (6V 3D) e a última derrota aconteceu no terreno do Marselha (0-3) nos
16 avos-de-final da UEFA Europa League de 2017/18. O registo fora na fase de grupos da UEFA Europa League é
de 4V 6E 3D, tendo as quatro vitórias, curiosamente, ocorrido todas na primeira jornada.

Lígações e curiosidades 
•  O  avançado  do  Beşiktaş,  Abdoulay  Diaby,  está  emprestado  pelo  Sporting,  tendo  jogado  com  regularidade  pelo
clube de Lisboa na Liga Portuguesa na época passada.

• Rebocho (Benfica B, Moreirense), Tyler Boyd (Vitória SC, Tondela) e Douglas (Benfica) são os outros jogadores do
Beşiktaş que alinharam em Portugal.

• O guarda-redes do Braga, Eduardo, jogou na época de 2012/13 por empréstimo no Istanbul BB, rival do Beşiktaş.

• Mohamed Elneny, do Beşiktaş, e Ahmed Hassan, do Braga, jogam juntos na selecção do Egipto.

•  Diaby  e  Claudemir,  do  Braga,  foram  colegas  de  equipas  durante  duas  épocas  no  Club  Brugge,  tendo  sido
campeões da Bélgica em 2015/16.
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•  Georges-Kévin  Nkoudou  e  Burak  Yılmaz,  jogadores  do  Beşiktaş,  marcaram  golos  em  triunfos  europeus  sobre  o
Braga  ao  serviço  de  clubes  anteriores.  O  primeiro  pelo  Marselha,  na  fase  de  grupos  da  UEFA Europa  League  de
2015/16 (1-0 c), e o segundo pelo Galatasaray, na fase de grupos da UEFA Champions League de 2012/13 (2-1 f).

Os treinadores
• Contratado por três anos pelo Beşiktaş em Maio de 2019 para substituir  Şenol Güneş, que tinha deixado o clube
para  assumir  o  comando  da  selecção  da  Turquia,  Abdullah  Avcı  mudou-se  do  İstanbul  Başakşehir  após  levar  o
vizinho  do  Beşiktaş  ao  segundo  lugar  na  Liga  turca.  Foi  o  fim  da  segunda  de  duas  passagens  de  cinco  anos  por
aquele clube, período em que pelo meio esteve dois anos, sem sucesso, à frente da selecção principal. Antes disso,
em 2005, conduzira o seu país ao título no Campeonato da Europa de Sub-17 da UEFA, em Itália.

• Avançado talentoso autor de dez golos em 45 jogos por Portugal, com participações no Campeonato da Europa de
1996 e 2000, Ricardo Sá Pinto passou a maior parte da carreira de jogador no Sporting e teve os dois períodos no
clube  de  Lisboa  intervalados  por  uma  passagem  de  três  anos  pela  Real  Sociedad.  Estreou-se  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 mais recentemente na Polónia, no Légia Varsóvia, antes de assinar um contrato de
dois anos com Braga em Julho de 2019.

Semanas FootballPeople
As semanas FootballPeople têm lugar entre 10 e 24 de Outobro de 2019 e são organizadas pelo parceiro de
responsabilidade social da UEFA, a Fare. As semanas são uma campanha global que se destina a combater a
discriminação e a celebrar a diversidade no futebol. A UEFA Europa League está a oferecer o seu apoio total
às  semanas  FootballPeople;  as  equipas  irão  figurar  numa  foto  mista  com  os  árbitros,  ao  passo  que  uma
hashtag #EqualGame será igualmente difundida. Serão exibidos vídeos nos ecrãs gigantes dos estádios por
toda  a  Europa,  onde  poderão  ser  vistas  crianças  com  camisolas  com  a  inscrição  #FootballPeople.  A
colaboração  da  UEFA  com  as  semanas  FootballPeople  da  Fare  decorre  desde  2001.  O  objectivo  desta
iniciativa enquadra-se de forma perfeita com a missão do #EqualGame, que passa por promover a inclusão,
diversdade e accessibilidade.
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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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