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Retrospectiva
Dois dos gigantes europeus da actualidade medem forças no Santiago Bernabéu, na primeira mão dos oitavos-de-
final,  com a  candidatura  do  Real  Madrid  CF  ao  seu  terceiro  título  consecutivo  da  UEFA Champions  League  a  ser
ameaçada pelo Paris Saint-Germain.

• O Real Madrid terminou no segundo lugar do Grupo H, ultrapassado pelo Tottenham Hotspur FC, a segunda época
seguida em que não vence o grupo, enquanto o Paris  venceu os cinco primeiro jogos no Grupo B para terminar à
frente do FC Bayern München.

•  No  entanto,  enquanto  a  formação  espanhola  alcançou  as  meias-finais  ou  final  nas  últimas  sete  épocas,  o  Paris
certamente  não esquece  a  eliminação nesta  fase  da  época passada,  ante  o  FC Barcelona,  naquele  que foi  o  seu
embate mais recente com equipas espanholas.

Jogos anteriores
•  As  equipas  defrontaram-se  pela  última  vez  na  fase  de  grupos  de  2015/16,  quando  um empate  a  zero  em Paris
precedeu  um triunfo  por  1-0  do  Real  Madrid  em Espanha,  com Nacho  a  marcar  o  tento  solitário,  aos  35  minutos,
apenas  dois  após  entrar  em campo.  Isso  ajudou  os  "merengues"  a  terminar  no  primeiro  lugar  do  grupo,  com três
pontos de vantagem sobre o rival gaulês.

• As equipas no Santiago Bernabéu, a 3 de Novembro de 2015, foram as seguintes:
Real  Madrid: Navas,  Danilo,  Ramos,  Varane,  Marcelo  (Nacho  33),  Modrić,  Casemiro,  Kroos,  Jesé  (Vázquez  63),
Ronaldo, Isco (Kovačić 82).
Paris: Trapp,  Aurier,  Thiago  Silva,  David  Luiz,  Maxwell,  Verratti  (Rabiot  17),  Motta,  Matuidi  (Lucas  75),  Di  María,
Ibrahimović, Cavani.

• O Paris eliminou o Real Madrid das competições europeias em duas épocas seguidas: nos quartos-de final da Taça
UEFA  de  1992/93  (1-3  fora,  4-1  em  casa)  e  nos  quartos-de-final  da  Taça  dos  Clubes  Vencedores  de  Taças  de
1993/94 (1-0 fora, 1-1 em casa).

• A 3 de Março de 1994, na primeira mão, George Weah marcou na primeira parte para o Paris de Artur Jorge frente
ao Real  Madrid  de Vicente  del  Bosque,  naquela  que foi  a  única  derrota  caseira  do conjunto  espanhol  frente  a  um
adversário francês.

• As equipas no Santiago Bernabéu foram as seguintes:
Real Madrid: Buyo,  Chendo,  Goicoechea,  Alkorta,  Sanchís  (Morales  56),  Ramis,  Luis  Enrique,  Míchel,  Zamorano
(Muñoz 85), Milla, Dubovský (Prosinečki 88).
Paris: Lama, Sassus, Colleter, Ricardo, Roche, Llacer, Fournier, Guérin, Weah, Valdo, Ginola.

Retrospectiva
Real Madrid
• O Real Madrid tenta atingir os quartos-de-final pela oitava temporada seguida. O seu registo nesta fase é de oito
apuramentos e seis eliminações. Entre 2005 e 2010 foi eliminado seis vezes consecutivas nos oitavos-de-final.

• Nos oitavos-de-final de 2016/17, o Real Madrid venceu o SSC Napoli em casa e fora por 3-1.

•  Os  "merengues"  ganharam  33  dos  seus  últimos  39  jogos  caseiros  na  UEFA  Champions  League,  tendo  perdido
apenas um, por 4-3 frente ao FC Schalke 04, na segunda mão dos oitavos-de-final da edição 2014/15, ainda assim
apurando-se, com um resultado total de 5-4.

• A equipa de Zinédine Zidane somou sete pontos em casa esta época, batendo APOEL (3-0) e Borussia Dortmund
(3-2), registando pelo meio um empate a um golo com o Tottenham.

• Ronaldo tornou-se no primeiro jogador a marcar nas seis jornadas da fase de grupos,  contabilizando um total  de
nove golos.

• O Real Madrid perdeu apenas dois dos últimos 25 jogos europeus, mais recentemente o desaire por 3-1 frente ao
Tottenham, na quarta ronda, averbando ainda 17 vitórias e seis empates.

• Esses jogos em 2015 frente ao Paris foram os últimos do Real Madrid frente a adversários gauleses. Está invicto há
nove partidas (V6 E3), com a última derrota a acontecer frente ao Olympique Lyonnais, por 1-0, na primeira mão dos
oitavos-de-final de 2009/10 (resultado total de 1-2). Nesses triunfos, marcou 15 golos e não sofreu nenhum.

• O Real Madrid não sofreu golos nos últimos cinco jogos frente a equipas francesas, nos quais marcou dez golos (V4
E1).

•  Esse  desaire  com o Paris  em 1994 é  o  único  dos  "merengues"  nos  últimos 14 jogos  caseiros  diante  equipas  da
Ligue 1 (V10 E3). Ganhou os últimos quatro na condição de visitado.
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• Enquanto o Real Madrid perdeu as duas eliminatórias frente ao Paris, o seu registo global ante oponentes franceses
é de três apuramentos e quatro eliminações. O embate mais recente, nos oitavos-de-final de 2010/11, terminou com
o apuramento frente ao Lyon, com um resultado total de 4-1 (1-1 fora, 3-0 em casa).

•  Campeão  europeu  pela  12ª  vez  em  2016/17,  graças  a  uma  goleada  por  4-1  sobre  a  Juventus  na  final,  o  Real
Madrid ambiciona tornar-se na primeira equipa desde o Bayern Munique, em 1976, a ganhar três Taças dos Clubes
Campeões Europeus consecutivas. AFC Ajax (1971–73) e o próprio Real Madrid (1956–60) são os únicos clubes a
terem conseguido essa proeza.

Paris
•  Esta  é  a  sexta  presença  seguida  do  Paris  nos  oitavos-de-final,  e  a  sexta  no  seu  historial.  Apurou-se  nas  quatro
primeiras, mas foi afastado de forma dramática na época passada.

• O Paris foi protagonista, pela negativa, da maior reviravolta na história da UEFA Champions League. Após ganhar
por  4-0  na  recepção  ao  FC  Barcelona,  o  emblema  francês perdeu  por  6-1  fora,  com  Neymar,  agora  no  Paris,  a
contribuir com dois golos e uma assistência.

• Essa foi a última visita dos parisienses a Espanha, onde soma quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. Perdeu
nas últimas quatro deslocações: três frente ao Barcelona e a derrota de 2015 em Madrid.

• Batido por 3-1 pelo Bayern na sexta jornada, falhando o objectivo de ganhar os seis jogos no Grupo B, ainda assim
o Paris terminou no primeiro lugar,  com 25 golos marcados, estabelecendo um novo recorde na UEFA Champions
League.

• Os parisienses ganharam sete dos últimos 12 jogos fora na competição, vencendo o Celtic por 5-0 e o Anderlecht
por 4-0, já esta época. Nesse período somou também quatro derrotas. A jornada inaugural foi a primeira vez que não
sofreram golos nos últimos sete jogos fora, e mais tarde voltaram a consegui-lo, frente ao Anderlecht.

• O registo do clube francês em eliminatórias frente a equipas espanholas é de cinco apuramentos e três eliminações.
Essas  três  derrotas  aconteceram nos  encontros  mais  recentes,  todos  frente  ao  Barcelona,  nos  oitavos-de-final  da
época passada e ainda nos quartos-de-final de 2015 e 2013.

• O Paris nunca perdeu na primeira mão dos oitavos-de-final (V4 E1).

Ligações de treinadores e jogadores
• Zinédine Zidane defrontou o Paris quatro vezes enquanto jogador, com as camisolas de FC Girondins de Bordeaux
e Juventus (V2 E1 D1).

•  Unai  Emery enfrentou duas vezes o Castilla,  equipa B do Real Madrid,  enquanto jogador do CD Toledo (V2).  No
entanto,  como treindor  de Almería,  Valência  e Sevilha,  venceu apenas cinco dos 20 jogos frente aos "merengues"
(E1 D14), incluindo uma derrota por 2-0 na SuperTaça Europeia da UEFA de 2014, com o Sevilha.

• Ángel Di María realizou 124 jogos na Liga espanhola pelo Real Madrid entre 2010 e 2015, tendo marcado 22 golos,
e foi eleito Melhor em Campo quando os "merengues" conquistaram o seu décimo título europeu em 2014, graças a
uma vitória por 4-1 sobre o vizinho Club Atlético de Madrid.

• Lassana Diarra disputou 87 jogos na Liga espanhola pelo Real Madrid entre 2008 e 2013, conquistando a Taça de
Espanha em 2011 e o campeonato na temporado seguinte.

•  Dani  Alves  integrou  a equipa  da  Juventus  que  perdeu  por  4-1  com o  Real  Madrid  na  final  da  UEFA Champions
League da época passada. Cristiano Ronaldo bisou e Casemiro e Marco Asensio também facturaram para a equipa
espanhola.

•  O  VfL  Wolfsburg  de  Draxler  venceu  o  Real  Madrid  por  2-0  na  primeira  mão  dos  quartos-de-final  de  2015/16.  O
médio alemão também participou na derrota  por  3-0 na segunda mão,  em Espanha,  na qual  Ronaldo apontou um
"hat-trick".

• O quinto jogo de Raphaël Varane na equipa principal do RC Lens foi frente ao Paris, na Taça de França, em Janeiro
de  2011,  sofrendo  uma  derrota  por  5-1.  No  mês  seguinte,  Varane  ajudou  o  Lens  a  empatar  a  zero  no  Parc  des
Princes, em jogo da Ligue 1.

• Karim Benzema defrontou o Paris sete vezes ao serviço do Lyon (V4 E2 D1). Fez parte da equipa que venceu os
parisienses por 1-0 na final da Taça de França, em Maio de 2008.

•  Marcelo  marcou  o  único  golo  do  Real  Madrid  numa derrota  por  3-1  frente  ao  Paris,  num amigável  realizado  em
Ohio, em 2016.

•  Durante  o  seu  empréstimo  ao  Villarreal  CF,  o  guarda-redes  Alphonse  Areola  ajudou  o  "submarino  amarelo"  a
vencer o Real Madrid por 1-0 em jogo da Liga espanhola, em Dezembro de 2015.

• Colegas de selecção:
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Casemiro, Marcelo, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves e Neymar (Brasil)
Raphaël Varane, Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot e Kylian Mbappé (França)
Toni Kroos, Kevin Trapp e Julian Draxler (Alemanha)

• Jogaram juntos:
Borja Mayoral e Julian Draxler (VfL Wolfsburg 2016)
Sergio Ramos e Dani Alves (Sevilla FC 2003–05)

• Jogaram em França:
Karim Benzema (Olympique Lyonnais 2005–09)
Raphaël Varane (RC Lens 2010/11)

• Jogaram em Espanha:
Yuri Berchiche (Real Valladolid CF, 2009/10, Real Unión 2010–12, SD Eibar 2012–14, Real Sociedad 2014–17)
Neymar (FC Barcelona 2013–17)
Alphone Areola (Villarreal CF, 2015/16)
Dani Alves (Sevilla FC 2002–08, FC Barcelona 2008–16)
Thiago Motta (FC Barcelona 2001–07, Club Atlético de Madrid 2007/08)

•  Uma  selecção  alemã  incluindo  Trapp,  Kroos  e  Draxler  empatou  a  dois  golos  com  a  France,  que  apresentou
Mbappé, Rabiot, Varane e o suplente Kurzawa, num amigável realizado a 14 de Novembro de 2017.
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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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