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Treinadores
Lars Olsen
Data de nascimento: 2 de Fevereiro de 1961
Nacionalidade: Dinamarquesa
Carreira como jogador: Glostrup IF, Køge BK, Brøndby IF (duas vezes), Trabzonspor AŞ, RFC Seraing, FC Basel
1893
Carreira como treinador: Randers FC, Odense BK, Ilhas Faroé

• Teve uma carreira ilustre como defesa-central, durante a qual conquistou cinco títulos dinamarqueses durante seis
anos ao serviço do Brøndby, entre 1985 e 1991.

•  Alegadamente,  conduziu da Turquia até à Escandinávia quando soube da repescagem tardia do seu país para o
EURO '92. A sua paixão e liderança – foi totalista na Suécia – ajudou a inspirar a Dinamarca até ao mais improvável
dos triunfos. Terminou a carreira de jogador com 84 internacionalizações, 69 das quais como capitão, um recorde no
país.

• Iniciou a carreira de treinador no Brøndby, onde dirigiu equipas de vários escalões e também a de reservas após
terminar o seu percurso de jogador no clube, em 1996. O seu primeiro trabalho como treinador principal surgiu em
2003,  no  então  recém-formado  Randers.  Conduziu  a  equipa  até  à  Super  Liga  dinamarquesa  em  2004,  mas  não
conseguiu evitar a despromoção imediata.

•  Levou o Randers, do segundo escalão, à conquista da Taça da Dinamarca em 2006, após bater o Esbjerg fB na
final,  ao  mesmo  tempo  que  garantiu  o  regresso  à  primeira  divisão.  No  Verão  de  2007  mudou-se  para  o  Odense,
levado  a  sua  nova  equipa  até  ao  quarto  lugar  na  época  de  estreia.  Seguiram-se,  em  2008/09  e  2009/10,  dois
segundos lugares consecutivos, antes de deixar o clube, em Setembro de 2010.

•  Foi  nomeado  seleccionador  das  Ilhas  Faroé  em  Novembro  de  2011.  No  entanto,  a  sua  equipa  foi  incapaz  de
conquistar qualquer triunfo, terminando o Grupo C da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2014 na
derradeira posição, sendo que o único ponto conquistado foi no empate caseiro a um com o Cazaquistão.

Fernando Santos
Data de nascimento: 10 de Outubro de 1954
Nacionalidade: Portuguesa
Carreira como jogador: SL Benfica, CS Marítimo, Estoril Praia
Carreira  como  treinador: Estoril  Praia,  CF  Estrela  da  Amadora,  FC  Porto,  AEK  Athens  FC  (duas  vezes),
Panathinaikos FC, Sporting Clube de Portugal, SL Benfica, PAOK FC, Grécia, Portugal

•  Lateral-esquerdo,  Fernando  Santos  nasceu  em  Lisboa  e  iniciou  a  carreira  de  jogador  no  Benfica,  antes  de
representar Marítimo e Estoril em períodos de dois anos. Retirou-se dos relvados em 1975.

• Depois mudar de área - é formado em engenharia electrónica e telecomunicações -, regressou ao futebol em 1987
para assumir o leme do Estoril Praia, um dos seus antigos clubes como jogador. Permaneceu sete anos à frente da
equipa e guiou-a até ao escalão principal do futebol português após duas subidas de divisão.

• Passou depois quatro temporadas no comando do Estrela da Amadora e assumiu o cargo no Porto em 1998. Levou
os "dragões" ao título na primeira época e conquistou por duas vezes a Taça de Portugal, antes de rumar à Grécia
para  orientar  o  AEK,  em 2001.  Mais  uma vez,  o  sucesso  revelou-se  imediato  com a  vitória  na  Taça  da  Grécia  de
2002. Chegou ao Panathinaikos nesse Verão e passou mais tarde por Sporting, AEK e Benfica.

• Mudou a sorte do PAOK ao conduzi-lo ao segundo lugar da Liga grega em 2009/10 e à presença na terceira pré-
eliminatória da UEFA Champions League. Anunciou a saída em Maio de 2010 e, a 1 de Julho desse mesmo ano, foi
confirmado sucessor de Otto Rehhagel como seleccionador da Grécia. Teve impacto imediato e ajudou a selecção
helénica a apurar-se para o UEFA EURO 2012.

• Repetiu o feito para o Campeonato do Mundo da FIFA de 2014 e conduziu a equipa aos oitavos-de-final antes de
deixar o cargo. Em Setembro desse ano foi escolhido para o comando técnico de Portugal na sequência da saída de
Paulo  Bento  após  a  derrota  em casa  com a  Albânia,  por  1-0,  e  levou  o  país  ao  UEFA EURO 2016  graças  a  seis
vitórias seguidas.  A glória chegou em França,  com Portugal  a manter-se invicto durante todo o torneio e a bater  a
selecção da casa na final, em St-Denis, graças a um golo de Eder no prolongamento.
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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
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.

3

Faroe Islands - Portugal Segunda-feira 10 Outubro 2016 - 20.45CET (19.45 Hora local)
Dossier de Imprensa Tórsvøllur, Tórshavn


	Treinadores
	Legenda

