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Retrospectiva
O  Valência  terá  de  fazer  uma  recuperação  épica  na  UEFA  Champions  League  quando  receber  a  Atalanta,  no
Mestalla, para dar a volta aos três golos de desvantagem neste confronto dos oitavos-de-final.

•  A Atalanta,  estreante na UEFA Champions League, fez uma exibição fantástica de futebol ofensivo e deixou San
Siro, em Milão, com uma excelente vitória na primeira mão, por 4-1. Hans Hateboer marcou duas vezes, cabendo os
outros dois tentos dos italianos a Josip Iličić e Remo Freuler; um golo do recém-entrado Denis Cheryshev, a meio da
segunda parte, foi o melhor que conseguiram os visitantes.

•  Quatro  equipas  conseguiram recuperar  e  vencer  uma eliminatória  na  UEFA Champions  League depois  de  terem
perdido  a  primeira  mão  por  três  ou  mais  golos  de  diferença,  sendo  que  a  última  foi  precisamente  o  vencedor  da
época passada, o Liverpool, na meia-final contra o Barcelona (0-3 f, 4-0 c). O Deportivo (v Milan, quartos-de-final de
2003/04, 4-0 c) e Roma (v Barcelona, quartos-de-final de 2017/18, 3-0 c) passaram depois de perderem por 4-1 fora
na  primeira  mão.  O  Barcelona  apurou-se  após  ter  sido  derrotado  por  4-0  na  primeira  mão  dos  oitavos-de-final  de
2016/17, em Paris, ao vencer em casa por 6-1.

Guia de forma
Valência
•  O  Valência  terminou  com  os  mesmos  11  pontos  do  Chelsea  no  Grupo  H,  vencendo  o  grupo  graças  ao  melhor
registo no confronto directo ante o clube inglês (1-0 f, 2-2 c). Somou apenas quatro pontos em casa, ao perder 3-0
com  o  semifinalista  da  época  passada,  o  Ajax,  no  segundo  jogo  -  na  sua  única  derrota  no  grupo,  tendo  batido  o
LOSC Lille por 4-1 e empatado com o Chelsea.

• Quarto na Liga Espanhola em 2018/19, esta é a 12ª presença do Valência na UEFA Champions League. Finalista
em 1999/2000 e 2000/01, é a primeira vez que alcança os oitavos-de-final desde 2012/13.

• Na época passada, os espanhóis terminaram em terceiro lugar, atrás de Juventus e Manchester United, tendo caído
para  a  UEFA Europa  League.  Aí,  afastaram Celtic  (3-0  no  total),  Krasnodar  (3-2)  e  Villarreal  (5-1)  para  chegar  às
meias-finais, onde foram afastados pelo Arsenal depois de perderem 3-1 em Londres e 4-2 em casa.

•  O  Valência  ganhou  cinco  jogos  europeus  seguidos  em  casa  até  perder  com  o  Arsenal,  na  última  temporada.
Venceu  13  dos  últimos  19  encontros  da  UEFA no  Mestalla,  perdendo  cinco.  O  empate  contra  o  Chelsea,  no  jogo
mais recente, foi o primeiro em casa na Europa desde a segunda mão contra o Dínamo Kyiv, nos 16 avos-de-final da
época 2013/14 da UEFA Europa League, que terminou sem golos.

•  O  registo  do  Valência  em  eliminatórias  contra  clubes  italianos  é  de  V2  D4,  apesar  de  ter  vencido  o  duelo  mais
recente, ao afastar o Inter graças aos golos fora nesta fase da UEFA Champions League de 2006/07 (2-2 f, 0-0 c).

• A equipa espanhola foi derrotada em casa (0-2) e fora (0-1) pela Juventus em 2018/19, com o desaire da primeira
mão com a Atalanta a aumentar a sua série sem vitórias contra oposição italiana na UEFA Champions League para
os  seis  jogos  (E2  D4)  desde  os  2-1  com  que  derrotou  em  casa  a  Roma,  em  Setembro  de  2006.  A  derrota  da
temporada passada ante a Juve significa que o Valência venceu apenas três dos últimos oito jogos em casa frente a
emblemas da Serie A (V1 D4).

• Este é o quarto embate nos oitavos-de-final do Valência na UEFA Champions League (V1 D2), sendo que foi batido
no último deles, ante o Paris em 2012/13 (1-2 c, 1-1 f). A eliminação do Inter em 2007 é o seu único triunfo nesta fase
da competição, apesar de ter empatado nas duas mãos nessa ocasião, pelo que aguarda ainda a sua primeira vitória
numa partida dos oitavos-de-final (E4 D3).

• Das 20 eliminatórias das competições da UEFA em que o Valência perdeu na primeira mão, recuperou para vencer
em dez  delas,  embora  tenha  perdido  a  mais  recente,  contra  o  Arsenal  na  meia-final  da  UEFA  Europa  League  da
temporada passada (1-3 f, 2-4 c). Nunca havia sofrido uma derrota fora de casa por 4-1 na primeira mão; a única vez
em que recuperou de uma derrota na primeira mão fora por uma margem superior a um golo foi nos quartos-de-final
da UEFA Europa League de 2013/14,  quando deu a volta  a  um 0-3 em Basileia  com um triunfo  por  5-0 em casa,
após prolongamento.

• O registo do Valência nos quatro desempates por grandes penalidades em provas da UEFA é de V2 D2:
5-4 - Arsenal, final da Taça dos Campeões Europeus de 1979/80
4-5 - Bayern, final da UEFA Champions League de 2000/01
5-4 - Celtic, terceira eliminatória da Taça UEFA de 2001/02
3-4 - Steaua, oitavos-de-final da Taça UEFA de 2004/05

Atalanta 
• A Atalanta conquistou sete pontos na fase de grupos e apurou-se como segunda no Grupo C, a sete do Manchester
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City  e  com  mais  um  que  o  Shakhtar  Donetsk.  O  clube  italiano  conquistou  apenas  um  ponto  nas  primeiras  quatro
jornadas e sofreu as duas maiores derrotas europeias nesta temporada, ao perder 4-0 fora com o Dínamo de Zagreb
na partida de estreia, e por 5-1 na visita ao Manchester City, no segundo jogo fora de casa.

•  O  conjunto  italiano  conquistou  o  primeiro  ponto  ao empatar  1-1  em casa  com o  City  na  quarta  jornada.  Depois,
somou a primeira vitória na UEFA Champions League ao derrotar o Dínamo por 2-0 em Milão e conquistou um lugar
nos oitavos-de-final, graças à vitória por 3-0 na casa do Shakhtar na sexta jornada.

• A vitória contra o Dínamo encerrou uma série de seis jogos sem vitórias da Atalanta na Europa (E3 D3). A vitória
ante o Shakhtar e sobre o Valência aumentou para três os triunfos seguidos nas provas europeias sendo que esta é
apenas a segunda vez que venceu três jogos seguidos, na fase de qualificação da UEFA Europa League da época
passada.

•  Antes da primeira  jornada,  o clube italiano estava invicto  em sete partidas nas competições continentais.  Perdeu
apenas quatro dos últimos 21 jogos europeus (V10 E7).

• Este é o 43º jogo europeu da Atalanta e a sua sétima participação nas competições europeias. Chegou às meias-
finais da Taça dos Vencedores das Taças em 1987/88 e aos quartos-de-final da Taça UEFA, três anos depo

• Terceiro na Série A em 2018/19, o melhor resultado de todos os tempos, e finalista vencido da Taça de Itália, esta é
a  terceira  participação  europeia  consecutiva  da  Atalanta.  Chegou  à  fase  de  grupos  da  UEFA  Europa  League  em
2017/18, onde foi afastado pelo Borussia Dortmund nos 16 avos-de-final (2-3 f, 1-1 c) e foi batido por 4-3 nos penaltis
pelo Copenhaga no play-off da mesma competição, em 2018/19, depois da eliminatória ter terminado sem golos; a
Atalanta havia eliminado anteriormente o Sarajevo (10-2 no total) e Hapoel Haifa (6-1).

• A Atalanta perdeu cinco dos seus primeiros seis jogos fora na Europa (E1), mas sofreu apenas quatro derrotas nos
14 desde então (V5 E5) e apenas três nos últimos dez (V4 E3).

• A Atalanta foi a única equipa a estrear-se na fase de grupos em 2019/20 - foi o décimo clube italiano a figurar e o
141º no total - é um dos dois estreantes nos oitavos-de-final, juntamente com os alemães do RB Leipzig.

• Até ao jogo da primeira mão, a Atalanta nunca havia defrontado equipas espanholas nas provas da UEFA.

• O registo total do clube italiano depois de vencer a primeira mão em casa nas competições da UEFA é de V1 D1. A
primeira eliminatória europeia terminou em derrota, frente ao Sporting, na primeira mão da Taça dos Vencedores das
Taças de 1963/64 (2-0 c, 1-3 f, 1-3 na repetição), antes de a Atalanta derrotar o mesmo adversário nos quartos-de-
final da mesma competição, em 1987/88 (2-0 c, 1-1 f).

• A Atalanta ainda não participou em desempates por grandes penalidades em provas da UEFA.

Ligações e curiosidades 
• Jogaram em Espanha:
Luis Muriel (Granada 2010–11, Sevilha 2017–18)

• Jogaram em Itália: 
Cristiano  Piccini  (Fiorentina  2010–15,  Carrarese  2011/12  (empréstimo),  Spezia  2012/13  (empréstimo),  Livorno
2013/14 (empréstimo)) 
Geoffrey Kondogbia (Inter 2015–17) 
Alessandro Florenzi (Roma 2002–20, Crotone 2011/12 (empréstimo))

•  O  registo  de  Florenzi  frente  à  Atalanta  como jogador  da  Roma foi:  V3  E5  D3.  Marcou  num empate  3-3  a  27  de
Agosto de 2018.

• O primeiro jogo de Kondogbia pelo Inter foi um triunfo caseiro por 1-0 frente à Atalanta, a 23 de Agosto de 2015.

• Colegas de selecção: 
Jasper Cillessen e Marten de Roon, Hans Hateboe (Países Baixos) 
Alessandro Florenzi e Mattia Caldara, Pierluigi Gollini (Itália)
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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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