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Treinadores
Danny Blind
Data de nascimento: 1 de Agosto de 1961 
Nacionalidade: Holandesa 
Clubes como jogador: RC Souburg, Sparta Rotterdam, AFC Ajax
Clubes como treinador: AFC Ajax

• Natural de Oost-Souburg, na província de Zeeland, Blind começou a jogar nos amadores do Souburg, mas em 1979
assinou pelo Sparta. Fez a estreia Eredivisie a 29 de Agosto desse ano, frente ao AZ Alkmaar, e ajudou o clube de
Roterdão a qualificar-se por duas vezes para a Taça UEFA.

•  Foi  contratado  por  Johan  Cruyff  em  Julho  de  1986  e  tornou-se  num esteio  da  defesa  do  Ajax,  conquistando  16
troféus  no  clube,  incluindo  cinco  campeonatos  da  Holanda.  O  clube  de  Amesterdão  também  brilhou  na  Europa,
conquistando a Taça UEFA em 1992,  e Blind era o capitão da equipa que foi  derrotada pelo AC Milan na final  da
UEFA Champions League em 1995. No final  desse ano juntou a SuperTaça Europeia e a Taça Intercontinental  ao
seu palmarés.

•  Blind  fez  a  estreia  pela  selecção  da  Holanda  frente  à  Escócia,  a  29  de  Abril  de  1986,  e  só  terminou  a  carreira
internacional 20 anos mais tarde, após a derrota no desempate por grandes penalidades com a França nos quartos-
de-final do EURO '96.

•  Ingressou na equipa técnica  do Ajax  depois  de terminar  a  carreira  em 1999,  com 537 jogos no escalão principal
pelos  gigantes  de  Amesterdão,  e  foi  nomeado  chefe  do  desenvolvimento  de  jovens  no  De  Toekomst  –  a  famosa
academia  do  clube  -  em  2003.  Substituiu  Ronald  Koeman  como  treinador  do  Ajax  em  Fevereiro  de  2005,  mas
apresentou  a  demissão  13  meses  mais  tarde,  apesar  de  ter  conquistado  a  Taça  e  a  SuperTaça  da  Holanda.
Regressou ao Ajax como director técnico em 2008, após uma época no Sparta num cargo semelhante, tornando-se
depois adjunto de Martin Jol.

• Saiu do Ajax em 2012 e em Julho foi contratado para adjunto de Louis van Gaal na selecção da Holanda. Ajudou o
seu  país  a  conquistar  o  terceiro  lugar  no  Campeonato  do  Mundo  de  2014.  Foi  escolhido  para  seleccionador  da
Holanda em Julho de 2015, depois de Guus Hiddink, o sucessor de Van Gaal, ter abandonado o cargo durante uma
mal sucedida qualificação para o UEFA EURO 2016.

Didier Deschamps
Data de nascimento: 15 de Outubro de 1968 
Nacionalidade: Francês 
Carreira de jogador: FC Nantes,  Olympique de Marseille  (por  duas vezes),  FC Girondins  de Bordeaux,  Juventus,
Chelsea FC, Valencia CF 
Carreira de treinador: AS Monaco FC, Juventus, Olympique de Marseille, França

•  Produto  da  prestigiada  escola  de  formação  do  Nantes,  conquistou  troféus  ao  serviço  do  Marselha  como  médio-
defensivo, como o campeonato, em 1990 e 1992. Capitaneou a equipa que venceu a UEFA Champions League em
1993.

• Ingressou na Juventus em 1994 e venceu a UEFA Champions League novamente em 1996, e ainda três títulos da
Serie A, uma Taça de Itália e a Taça Intercontinental. Saiu em 1999, rumo ao Chelsea, onde passou uma temporada
e conquistou a Taça de Inglaterra. Terminou a carreira no Valência, onde esteve um ano, e assistiu a partir do banco
de suplentes à derrota na final da UEFA Champions League de 2001, frente ao FC Bayern München.

• Capitaneou a França até à vitória final no Campeonato do Mundo de 1998, realizado em solo gaulês, e no UEFA
EURO 2000, retirando-se nesse ano, após 103 internacionalizações.

• Começou a carreira de treinador no Mónaco, em 2001, tendo vencido a Taça da Liga em 2003 e alcançado a final
da UEFA Champions League em 2004, perdida frente ao FC Porto, de José Mourinho. Saiu em Setembro de 2005 e
transferiu-se  para  a  Juventus,  o  seu  antigo  clube,  na  altura  a  competir  na  Serie  B.  Demitiu-se  em  Maio  de  2007
depois de assegurar a subida à Serie A.

• Nomeado treinador do Marselha em Maio de 2009 para substituir  Erik Gerets, assinou um contrato de dois anos.
Protagonizou uma excelente primeira temporada, em que terminou com o jejum de 18 anos no que à conquista da
Ligue 1 por parte do emblema francês e conquistou ainda, pela primeira vez, Taça da Liga, título que revalidou na
campanha seguinte. Sucedeu a Laurent Blanc no comando da selecção francesa após o UEFA EURO 2012, tendo
guiado a equipa até à fase final do Mundial de 2014, onde perdeu frente à futura campeã, a Alemanha, nos quartos-
de-final, e depois à final do UEFA EURO 2016, como anfitriã, perdendo no prolongamento ante Portugal.
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(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

-: 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

Legenda
Competições

Outras abreviaturas

Estatísticas

Plantel
D: Informação disciplinar
*: Falha jogo seguinte se admoestado
S: Suspenso
Global: Número total de presenças na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21
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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