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Retrospectiva
Juventus e Tottenham Hotspur FC nunca se defrontaram, mas ambos sabem a importância de um resultado positivo
quando se encontrarem em Turim para a primeira mão dos oitavos-de-final UEFA Champions League.

• Dos dois, o Tottenham é sem dúvida o que tem menor experiência, já que esta é apenas a sua segunda presença
nos oitavos-de-final, mas não lhe deve faltar confiança após o desempenho na fase de grupos, onde terminou como
equipa mais pontuada (16 pontos) e vencendo um grupo que incluía o campeão Real Madrid.

• A Juventus terminou no segundo lugar do Grupo D, atrás do FC Barcelona, mas participa nos oitavos-de-final pela
nona vez e tem bastante experiência recente na fase a eliminar, tendo disputado as finais de 2015 e 2017.

Retrospectiva
Juventus
•  O  registo  da  equipa  italiana  nos  oitavos-de-final  é  de  cinco  apuramentos  e  três  eliminações.  Na  época  passada
afastou o FC Porto com um resultado total de 3-0 (2-0 fora, 1-0 em casa), após ter sido eliminada pelo FC Bayern
München em 2014/15 (2-2 em casa, 2-4 fora, após prolongamento).

• A Juve começou a presente época com uma derrota por 3-0 em casa do Barcelona mas não perdeu os cinco jogos
seguintes (V3 E2), qualificando-se para esta fase graças a um triunfo por 2-0 no reduto do Olympiacos FC, na quinta
ronda.

• Nos jogos caseiros nesta edição da prova, a Juve venceu o Olympiacos por 2-0 e oa Sporting Clube de Portugal por
2-1, registando ainda um empate a zero com o Barça.

•  Isso  aumentou  para  26  jogos  a  invencibilidade  caseira  dos  "bianconeri"  nas  competições  europeias  (V16  E10),
remontando a um desaire por  2-0 com o Bayern,  em Abril  de 2013.  Essa é a  única  derrota  europeia  em 31 jogos
realizados no Juventus Stadium (V19 E11).

•  Essa  derrota  com o  Bayern  é  também o  único  desaire  caseiro  da  Juve  nos  últimos  24  jogos  a  eliminar  de  uma
competição  europeia  (V15 E8),  fase de qualificação incluída.  Em 2016/17 ganhou os  três  jogos da fase a  eliminar
disputados em Turim.

• A Juve não perde há seis partidas (V3 E3) frente a equipas da Premier League, tendo ganho as últimas três, mais
recentemente frente ao Manchester City FC, por 1-0, na fase de grupos da temporada 2015/16.

• O registo caseiro dos "bianconeri" frente a clubes ingleses é: V13 E5 D3.

• O registo da Juve em eliminatórias frente a clubes ingleses é de cinco apuramentos e oito eliminações. Foi afastada
nas últimas cinco ocasiões, mais recentemente frente ao Fulham FC, nos oitavos-de-final da UEFA Europa League
de 2009/10 (3-1 em casa, 1-4 fora). 

Tottenham
• A única participação dos "lilywhites" nos oitavos-de-final, em 2010/11, terminou com a eliminação ante o AC Milan,
com um resultado total de 1-0 (1-0 fora, 0-0 em casa).

• A equipa de Mauricio Pochettino somou sete pontos nos três jogos fora no Grupo H, vencendo por 3-0 o APOEL FC
e por 2-1 o Borussia Dortmund, averbando um empate a um golo com o Real Madrid pelo meio, na terceira jornada.

• Ainda assim, o clube londrino ganhou apenas quatro dos últimos 14 jogos fora nas competições europeias (E4 D6).

•  Os  15  desafios  do  Tottenham  frente  a  equipas  italianas  terminaram  com  cinco  vitórias,  seis  empates  e  quatro
derrotas (V1 E3 D4 em Itália).

• Possui um bom registo frente a equipas italianas em eliminatórias: quatro apuramentos e uma eliminação. O úico
desaire  foi  frente  à  ACF  Fiorentina,  com  um  resultado  total  de  3-1,  nos  oitavos-de-final  da  UEFA  Europa  League
de 2014/15 (1-1 em casa, 0-2 fora). No jogo mais recente frente a oponentes italianos, eliminou os "viola", vencendo
por 3-0 em casa na mesma fase da edição 2015/16, completando um resultado total de 4-1.

Ligações de treinadores e jogadores
•  Fernando  Llorente  representou  a  Juventus  entre  2013  e  2015,  tendo  marcado  27  golos  em 92  games,  todas  as
competições incluídas, e ganho dois "scudetto" e duas Taças de Itália.

•  Llorente  marcou  o  golo  da  vitória  do  Sevilha  frente  à  Juve  na  sexta  jornada  da  época  2015/16,  condenando  os
"bianconeri" ao segundo lugar do grupo.

• Juan Cuadrado disputou 13 jogos da Premier League ao serviço do Chelsea em 2015.

•  Wojciech  Szczęsny  cumpriu  132  jogos  de  campeonato  pelo  Arsenal  entre  2010  e  2015.  Defrontou  oito  vezes  os
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"spurs" (V4 E2 D2).

• Erik Lamela marcou 19 golos em 62 jogos da Serie A pela AS Roma entre 2011 e 2013, tendo somado uma vitória,
um empate  e  duas  derrotas  diante  da  Juve.  Foi  expulso  numa derrota  por  3-0  em 2012,  a  contar  para  a  Taça  de
Itália.

• Lamela integrava os escalões de formação do CA River Plate quando Gonzalo Higuaín representava os seniores do
gigante argentino, entre 2005 e 2006.

• Toby Alderweireld marcou na vitória por 2-0 do AFC Ajax em casa do AC Milan de Massimiliano Allegri, na fase de
grupos da UEFA Champions League de 2010/11.

• Harry Kane e Eric Dier both marcaram quando a Inglaterra venceu por 3-2 uma selecção alemã que contava com
Sami Khedira, num amigável realizado em Março de 2016.

•  A  Itália,  com  Gianluigi  Buffon,  Andrea  Barzagli  e  Giorgio  Chiellini,  bateu  a  Bélgica  de  Toby  Alderweireld  e  Jan
Vertonghen por 2-0 na fase de grupos do UEFA EURO 2016. Antes, Vertonghen tinha marcado a Buffon quando a
Bélgica venceu os "azzurri" por 3-1 num amigável disputado em Novembro de 2015.

• Jogaram juntos:
Miralem Pjanić e Hugo Lloris (Olympique Lyonnais, 2008–11)
Blaise Matuidi e Serge Aurier (Paris Saint-Germain, 2014–17)

• Colegas de selecção:
Blaise Matuidi e Hugo Lloris, Moussa Sisssoko (França)
Juan Cuadrado e Davinson Sánchez (Colômbia)
Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala e Erik Lamela (Argentina)
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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
:: ESTATÍSTICAS DE SEMPRE
As estatísticas dos clubes em prova nas competições da UEFA.

Competições de clubes da UEFA: Estas são as estatísticas consideradas válidas para comunicar oficialmente os
registos das competições de clubes da UEFA definidas como Taça dos Campeões Europeus, UEFA Champions
League, UEFA Europa League, Taça dos Vencedores das Taças, SuperTaça Europeia, Taça Intertoto e Taça
Intercontinental. A Taça das Cidades com Feira e a SuperTaça Europeia de 1972 não são consideradas como
competições da UEFA, não existindo também qualquer referência ao Mundial de Clubes, organizado pela FIFA.

Árbitros

UCL: Número total de jogos dirigidos na UEFA Champions League a partir da época 1992/93, apenas da fase de
grupos até á final. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas
estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.

UEFA: Números de jogos dirigidos nas competições europeias. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de
quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os
recordes oficiais das competições.

Competições
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-: Indica um jogador substituído +: Indica um jogador recém-entrado
*: Indica um jogador expulso +/-: Indica um jogador recém-entrado e substituído

Estatísticas

Plantel
D: Informação disciplinar
*: Falha jogo seguinte se admoestado
S: Suspenso
UCLQ: Número de presenças na actual edição da UEFA Champions League apenas nas rondas de qualificação e
"play-off"
UCL: Número total de presenças na UEFA Champions League desde a fase de grupos e até à actual jornada
UCL: Número total de presenças na UEFA Champions League desde a temporada 1992/93, referente apenas aos
jogos compreendidos entre a fase de grupos e a 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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