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Treinadores
Zinédine Zidane
Data de nascimento: 23 de Junho de 1972
Nacionalidade: Francesa
Carreira como jogador: Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid
Carreira como treinador: Real Madrid (duas vezes)

•  Nascido em Marselha e filho de pais emigrantes argelinos,  Zidane deu os primeiros passos rumo ao estrelato no
Cannes,  transferindo-se  para  o  Bordéus  em  1992.  Tornou-se  internacional  pela  França  ao  marcar  dois  golos  na
estreia,  contra  a  República  Checa,  em Agosto  de 1994.  Deixou o  Bordéus após ajudar  o  clube a  atingir  a  final  da
Taça  UEFA  em 1996  e  rumou  à  Juventus,  pela  qual  se  sagrou  campeão  da  Serie  A  e  finalista  vencido  da  UEFA
Champions League nas primeiras duas épocas. No entanto, nas três temporadas seguintes em Turim não conquistou
qualquer troféu e acabou por transferir-se para o Real Madrid, em 2001, por um valor então recorde mundial de €78
milhões.

• Compensou a falta de troféus nos clubes ao inspirar a França na conquista do Campeonato do Mundo da FIFA de
1998 – marcando dois golos de cabeça na final contra o Brasil – e no UEFA EURO 2000, em que foi eleito o melhor
jogador do torneio; vencedor da Bola de Ouro em 1998, foi também eleito Jogador do Ano em 1998, 2000 e 2003.

•  Venceu  à  terceira  tentativa  a  final  da  UEFA  Champions  League,  em  2002,  ao  fazer  o  golo  da  vitória,  num
espectacular  remate  à  meia-volta,  no  triunfo  do  Real  Madrid  sobre  o  Bayer  04  Leverkusen,  por  2-1,  em Hampden
Park. Na época seguinte ganhou ainda a SuperTaça Europeia, a Taça Intercontinental e a Liga espanhola.

• Anunciou a retirada da selecção após o UEFA EURO 2004, mas acabou por regressar um ano depois para ser a
inspiração no Mundial 2006 – em particular numa exibição virtuosa no triunfo alcançado nos quartos-de-final, diante
do  Brasil.  Contudo,  acabou  expulso  na  final  contra  a  Itália  –  o  último  jogo  da  carreira  –  por  dar  uma  cabeçada  a
Marco Materazzi.

• Manteve-se no Real Madrid como adjunto de Carlo Ancelotti em 2013/14 – na época em que o clube conquistou o
décimo título europeu. Na época seguinte assumiu o comando técnico do Real Madrid Castilla e em Janeiro de 2016
sucedeu a Rafael Benítez como treinador da equipa principal, tendo guiado de imediato o clube à conquista da Taça
dos Campeões Europeus em Maio. O feito permitiu-lhe tornar-se na sétima pessoa a erguer o troféu como jogador e
treinador. Adicionou-lhe a SuperTaça Europeia da UEFA três meses depois, sendo o quinto a consegui-lo dentro e
fora  de  campo.  Terminou  a  época  2016/17  da  melhor  forma,  tornando-se  o  primeiro  treinador  a  vencer  a  UEFA
Champions League duas vezes seguidas, tendo ainda guiado o Real à conquista da Liga espanhola, após cinco anos
de jejum.

• Fez história em 2017/18 ao levar o Real Madrid a novo triunfo na UEFA Champions League, tendo sido o primeiro
treinador a conquistar o troféu em três épocas seguidas; deixou o cargo cinco dias após a vitória em Kiev, mas voltou
ao comando dos "merengues" em 11 de março de 2019, assinando um contrato até 2022.

Josep Guardiola
Data de nascimento: 18 de Janeiro de 1971
Nacionalidade: Espanhola
Carreira como jogador: Barcelona, Brescia (duas vezes), Roma, Al-Ahly Club, Dorados de Sinaloa
Carreira como treinador: Barcelona B, Barcelona, Bayern München, Manchester City

•  Conhecido  por  "Pep",  passou  da  formação  do  Barcelona  até  à  equipa  principal,  pela  qual  venceu  seis  Ligas
espanholas, uma Taça dos Campeões, uma Taça dos Vencedores das Taças e duas Taças de Espanha entre 1990
e  2001.  Passou  depois  por  Brescia,  Roma,  Al-Ahly  (Qatar)  e  Dorados  de  Sinaloa  (México),  antes  de  pendurar  as
chuteiras em 2006. Fez 47 jogos por Espanha e venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em
1992, mas falhou os Mundiais de 1998 e 2002 devido a lesão.

• Após treinar a equipa B do Barcelona, dirigiu a formação sénior a partir de 2008, tendo vencido a UEFA Champions
League, a Liga espanhola e a Taça de Espanha na sua primeira época como treinador principal do clube. Foi apenas
o  início  de  um  período  de  quatro  épocas  que  resultou  na  conquista  de  14  títulos.  Na  sua  segunda  temporada,
Guardiola  também  conduziu  o  Barcelona  à  vitória  no  campeonato  espanhol,  bem  como  na  Taça  de  Espanha,
SuperTaça de Espanha e Campeonato do Mundo de Clubes. Seguiu-se mais sucesso em 2010/11, já que o Barça
sagrou-se tricampeão e, pela segunda vez sob o comando de Guardiola, levou a melhor sobre o Manchester United
na final da UEFA Champions League.
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• Na sua derradeira temporada, em 2011/12, a equipa de Guardiola ganhou a SuperTaça Europeia da UEFA e mais
um Mundial de Clubes, antes do técnico despedir-se com a conquista da sua segunda Taça de Espanha. Após um
ano parado, Guardiola assumiu o comando técnico do Bayern em Junho de 2013, substituindo Jupp Heynckes.

• Na época de estreia, ganhou a SuperTaça Europeia da UEFA, o Mundial de Clubes, a Taça da Alemanha e, com
um recorde de sete jornadas por  disputar,  a Bundesliga.  Sagrou-se bicampeão na temporada seguinte e o Bayern
voltou a dominar a nível interno em 2015/16, mas as três campanhas de Guardiola na Champions League ao leme do
Bayern terminaram nas meias-finais.

• Optou por rumar a um novo desafio, no Manchester City, no Verão de 2016, e apesar de temporada de estreia ter
sido  a  primeira  em  que  Guardiola  não  conquistou  qualquer  título  como  treinador,  redimiu-se  em  grande  estilo  em
2017/18, com o City a conquistar a Premier League inglesa com um registo recorde de 100 pontos e a erguer ainda a
Taça  da  Liga.  O  City  tornou-se,  na  época  seguinte,  o  primeiro  clube  inglês  a  conquistar  a  "tripla",  vencendo  o
campeonato, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga.
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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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