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Wembley Stadium, Londres

Treinadores
Gareth Southgate
Data de nascimento: 3 de Setembro de 1970
Nacionalidade: Inglesa
Carreira como jogador: Crystal Palace FC, Aston Villa FC, Middlesbrough FC
Carreira como treinador: Middlesbrough FC, Inglaterra Sub-21, Inglaterra (interinamente)
• Formado no Crystal Palace, onde inicialmente jogou como médio, tornou-se capitão de equipa e liderou o clube na
promoção à Premier League em 1993/94.
• Transferiu-se para o Aston Villa após despromoção em 1995 e passou a jogar como defesa-central, tendo ganho a
Taça da Liga na época de estreia, para além de ter ajudado a equipa a alcançar a final da Taça de Inglaterra em
2000.
• Somou 57 internacionalizações por Inglaterra e tornou-se mais conhecido por ter falhado uma grande penalidade
frente à Alemanha, em Wembley, nas meias-finais do EURO '96. Participou igualmente no Campeonato do Mundo de
1998 e no UEFA EURO 2000.
• Trocou o Aston Villa pelo Middlesbrough em 2001 e tornou-se no primeiro capitão do Boro a erguer um troféu, no
caso a Taça da Liga de 2004, após bater o Bolton Wanderers FC de Sam Allardyce na final. Dois anos depois,
também ajudou o clube a chegar, de forma memorável, à final da Taça UEFA.
• A derrota frente ao Sevilla FC em Eindhoven foi o último jogo de Southgate como jogador, antes de passar a
orientar o Middlesbrough depois da saída de Steve McClaren para seleccionador de Inglaterra. Manteve o clube na
Premier League até 2009, altura em que foi despromovido; Southgate foi demitido em Outubro. Ingressou na
Federação Inglesa de Futebol em 2011, inicialmente como director de desenvolvimento de elite, antes de assumir o
comando técnico dos Sub-21, dois anos depois. Em Setembro de 2016, após a saída de Allardyce, foi nomeado
seleccionador-interino.

Gordon Strachan
Data de nascimento: 9 de Fevereiro de 1957
Nacionalidade: Escocesa
Carreira como jogador: Dundee FC, Aberdeen FC, Manchester United FC, Leeds United AFC, Coventry City FC
Carreira como treinador: Coventry City FC, Southampton FC, Celtic FC, Middlesbrough FC, Escócia
• Médio enérgico e talentoso, Gordon Strachan foi 50 vezes internacional pela Escócia e ajudou o Aberdeen FC a
conquistar a Taça dos Vencedores das Taças sob a orientação de Alex Ferguson.
• Começou o percurso de treinador quando ainda jogava no Coventry City FC, do principal escalão de Inglaterra, em
Novembro de 1996. Ajudou o clube a evitar a despromoção antes de terminar a carreira de jogador aos 40 anos para
se concentrar na de técnico, tendo conseguido manter o clube na Premier League anté 2001.
• Apesar de demitido no início da temporada seguinte, passou a orientar o Southampton FC, o qual levou ao oitavo
posto em 2002/03 e à final da Taça de Inglaterra de 2003, perdida por 1-0 frente ao Arsenal FC. Strachan anunciou
no começo da campanha seguinte que iria abandonar o clube no final dessa temporada, devido a motivos pessoais e
deixou o cargo em Março de 2004 para se concentrar em trabalhar na comunicação social.
• Escolhido para suceder a Martin O'Neill no Celtic FC no Verão de 2005, Strachan sagrou-se campeão da Escócia
em tempo recorde e venceu também a Taça da Liga escocesa na época de estreia. Em 2006/07, o Celtic conquistou
o campeonato e a Taça da Escócia, tendo ainda ultrapassado pela primeira vez a fase de grupos da UEFA
Champions League, sendo eliminado no prolongamento dos oitavos-de-final pelo AC Milan, mais tarde campeão
europeu.
• Voltou a levar o clube de Glasgow aos oitavos-de-final em 2007/08, desta vez caindo frente ao FC Barcelona, numa
época em que a recuperação na ponta final do campeonato fez o Celtic ultrapassar o Rangers FC e revalidade o
título.
• Deixou o Celtic em 2009 depois de falhar a renovação do título escocês e assumiu o comando do Middlesbrough
em Outubro desse ano, mas não conseguiu levar o clube a subir de divisão. Abandonou o cargo após o mau
arranque de época de 2010/11.
• Nomeado seleccionador em Janeiro de 2013, ajudou a renovar a selecção da Escócia vencedora dos dois jogos
ante a Croácia na qualificação para o Mundial 2014. Ainda assim, insuficiente para marcar presença no Brasil.
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Legenda
Competições
Clubes

Selecções

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

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

Outras abreviaturas
(a.p.): Após prolongamento
Nr: Número
ag: Jogo decidido por golos marcados fora
tot: Resultado das duas mãos
J: Jogos
Comp.: Competição
E: Empates
DN: Data de nascimento
Prolong.: Prolongamento
GS: Golos sofridos
GM: Golos marcados
go: Jogo decidido através do "golo de ouro"
D: Derrotas
Nac.: Nacionalidade

pen: Grandes penalidades
ag: Autogolo
P: Penalty
J: Jogos disputados
Pos.: Posição
Pts: Pontos
V: Expulso (cartão vermelho directo)
Res: Resultado
gp: Jogo decidido através do "Golo de Prata"
c: Jogo decidido por moeda ao ar
V: Vitórias
CA: Cartão amarelo
DA: Expulso (duplo cartão amarelo)
N/A: Não se aplica

Estatísticas
-: Indica um jogador substituído
*: Indica um jogador expulso

+: Indica um jogador recém-entrado
+/-: Indica um jogador recém-entrado e substituído

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.
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