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Retrospectiva
O  Chelsea  recebe  o  Real  Madrid  em  Stamford  Bridge  na  segunda  mão  das  meias-finais  da  UEFA  Champions
League, com a eliminatória totalmente em aberto após um intenso primeiro jogo em Espanha.

•  O clube inglês  marcou primeiro  no Estádio  Alfredo Di  Stéfano,  em Madrid,  a  27 de Abril,  com Christian  Pulišić  a
inaugurar o marcador aos 14 minutos, tornando-se dessa forma o primeiro norte-americano a marcar numa meia-final
da  UEFA  Champions  League.  Os  anfitriões  chegaram  ao  empate  15  minutos  mais  tarde,  mercê  de  um  excelente
tento de Karim Benzema, o que confere ainda mais emoção para a partida em Inglaterra.

• Ambos os clubes tiveram bastante sucesso na UEFA Champions League, embora esta seja a primeira aparição do
Real  Madrid  nas  meias-finais  desde  2018,  altura  em  que  conquistou  a  sua  13ª  Taça  dos  Campeões  Europeus.
Quanto ao Chelsea, atingiu as meias-finais pela última vez em 2014, quando foi eliminado pelo rival citadino do Real
Madrid, o Atlético, que acabou por ser derrotado numa final 100 por cento madrilena.

• O Real Madrid já deixou pelo caminho um adversário inglês na presente edição da prova, levando a melhor sobre o
campeão inglês Liverpool nos quartos-de-final,  sendo que na ronda anterior tinha sido o Chelsea a vencer as duas
mão do embate diante do Atlético.

Encontros anteriores
•  As  duas  equipas  tinham-se  enfrentado  apenas  por  três  vezes  até  à  primeira  mão  deste  embate,  com  a
particularidade  de  todos  esses  encontros  terem  dito  respeito  a  finais  da  UEFA  e  de  terem  tido  o  Chelsea  como
vencedor,  pelo  que  os  "blues"  continuam  invictos  face  ao  Real  Madrid.  Esta  é  a  sua  primeira  partida  desde  a
Supertaça Europeia de 1998, no Mónaco, quando um golo de Gustavo Poyet a sete minutos do fim, no Stade Louis
II,  deu  ao  Chelsea,  detentor  da  Taça  dos  Vencedores  das  Taças,  a  vitória  sobre  o  Real  Madrid,  que  se  havia
qualificado ao vencer a UEFA Champions League.

• O clube inglês também levou a melhor na final da Taça dos Vencedores das Taças de 1971, frente ao Real Madrid,
no Pireu. O primeiro jogo terminou com um empate a uma bola, com o golo de Peter Osgood (56 minutos) no Estádio
Georgios Karaiskakis a ser anulado no último minuto, por intermédio de Ignacio Zoco.

• Dois dias depois, no mesmo estádio, golos na primeira parte de John Dempsey (31) e de Osgood (39) valeram ao
Chelsea o seu primeiro troféu europeu, apesar de Sebastián Fleitas ter reduzido para o Real Madrid a 15 minutos dos
90.

Guia de forma
Chelsea
• O registo do Chelsea em meias-finais da Taça dos Campeões Europeus é de 2V e 7D:
2003/04 Monaco D 3-5 (1-3 f, 2-2 c)
2004/05 Liverpool D 0-1 (0-0 c, 0-1 f)
2006/07 Liverpool D 1-4 nos penáltis (1-0 c, 0-1 f)
2007/08 Liverpool V 4-3 (1-1 f, 3-2 c)
2008/09 Barcelona D 1-1 golos fora (0-0 f, 1-1 c)
2011/12 Barcelona V 3-2 (1-0 c, 2-2 f)
2013/14 Atlético de Madrid D 1-3 (0-0 f, 1-3 c)

• Esta é a 14ª vez que o Chelsea disputa uma meia-finais das competições da UEFA; o seu registo é de 6V 7D.

• Esta temporada, o Chelsea progrediu sem problemas no Grupo E, vencendo os três jogos fora e perdendo pontos
apenas no primeiro e último jogos, em casa ante o Sevilha (0-0) e o Krasnodar (1-1), respectivamente. O Rennes foi
derrotado por 3-0 em Stamford Bridge, isto antes de o clube inglês voltar a impor o seu poderio ante o Krasnodar (4-
0),  o  Rennes  (2-1)  e  o  Sevilha  (4-0);  o  último  desses  resultados  garantiu  o  primeiro  lugar  no  grupo,  com  Olivier
Giroud a tornar-se o primeiro jogador do Chelsea a marcar quatro golos num jogo da Taça dos Campeões Europeus -
e, aos 34 anos e 63 dias, o mais velho autor de um "hat-trick" na história da UEFA Champions League.

• Depois de Thomas Tuchel ter substituído Frank Lampard como treinador principal, o Chelsea ultrapassou o rival do
Real Madrid, o Atlético, nos oitavos-de-final, vencendo por 1-0 em Bucareste antes de carimbar o apuramento com
uma vitória por 2-0 em casa. Depois disso, os londrinos lograram afastar o FC Porto nos quartos-de-final ( 2-0 f, 0-1
c), sendo que ambas as mãos desse eliminatória tiveram lugar em Sevilha.

• Quarto na Premier League em 2019/20, esta é a 17ª aventura do Chelsea na UEFA Champions League e a terceira
em quatro anos. A excepção ocorreu em 2018/19, quando ganhou a UEFA Europa League sob o comando técnico
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de Maurizio Sarri.

•  Na temporada passada,  a  equipa de Lampard recuperou de uma derrota  em casa contra  o  Valência  na primeira
jornada  (0-1)  e  apurou-se  como  segundo  classificado  do  Grupo  H,  com  11  pontos,  terminando  atrás  da  equipa
espanhola no confronto directo. Contudo, não evitou ser eliminado pelo futuro campeão Bayern München (0-3 c, 1-4
f) nos oitavos-de-final.

• As sete vitórias alcançadas nesta época permitiram ao Chelsea passar a apresentar um saldo de dez triunfos nos
seus últimos 18 jogos disputados na UEFA Champions League (4E 3D).

• O Chelsea venceu apenas três dos seus nove derradeiros encontros europeus em Stamford Bridge (4E e 2D).

•  Campeão  europeu  em  2012  e  finalista  vencido  quatro  anos  antes,  o  Chelsea  já  venceu  o  seu  grupo  da  UEFA
Champions League por 12 vezes, embora tenha ficado no segundo lugar nas suas duas participações anteriores à
presente temporada.

•  A  derrota  em  casa  na  época  passada  contra  o  Valência  foi  uma  das  quatro  sofridas  nos  últimos  29  jogos  dos
"Blues" frente a adversários espanhóis no total (10V 15E). Antes da quinta jornada desta temporada, o Chelsea havia
vencido apenas um dos 11 jogos anteriores contra clubes da LaLiga, em casa e fora (6E 4D); os londrinos iam em
três sucessos seguidos antes de serem travados em Madrid, com esse empate a quebrar igualmente a sua série de
quatro jogos seguidos sem sofrer qualquer golo frente a clubes da LaLiga. 

• A vitória em casa diante do Atlético terminou a série de cinco jogos do Chelsea sem conseguir bater um visitante
espanhol em Stamford Bridge (3E e 2D).

• O Chelsea disputou 12 eliminatórias a duas mãos frente a clubes espanhóis (5V 7D), com a última antes de bater o
Atlético nesta época a acontecer nos oitavos-de-final da UEFA Champions League 2017/18, quando perdeu por 3-0
em Barcelona na segunda mão, sendo eliminado com um total de 4-1.

•  O  clube  londrino  manteve-se  invicto  nos  seus  cinco  primeiros  encontros  em  casa  a  eliminar  ante  equipas
espanholas nas competições da UEFA (4V e 1E), mas somou apenas duas vitórias nas sete partidas que disputou
depois disso (E3 e 2D).

• Tuchel ainda não perdeu como treinador principal frente a clubes espanhóis (3V 4E).

• O registo do Chelsea em desempates por grandes penalidades nas competições da UEFA é de 2V e 4D:
1-4 - Liverpool, meias-finais da UEFA Champions League 2006/07
5-6 - Manchester United, final da UEFA Champions League 2007/08
4-3 - Bayern, final da UEFA Champions League 2011/12
4-5 - Bayern, Supertaça Europeia de 2013
4-3 - Eintracht Frankfurt, meias-finais da UEFA Europa League 2018/19
4-5 - Liverpool, Supertaça Europeia de 2019

Real Madrid
•  Esta  é  a  30ª  vez  que  o  Real  Madrid  marca  presença  nas  meias-finais  da  Taça  dos  Campeões  Europeus,
apresentando um saldo de 16 vitórias e 13 derrotas:
1955/56 AC Milan V 5-4 (4-2 c, 1-2 f)
1956/57 Manchester United V 5-3 (3-1 c, 2-2 f)
1957/58 Vasas V 4-2 (4-0 c, 0-2 f)
1958/59 Atlético de Madrid V 2-1 repetição (2-1 c, 0-1 f)
1959/60 Barcelona V 6-2 (3-1 c, 3-1 f)
1961/62 Standard Liège V 6-0 (4-0 c, 2-0 f)
1963/64 Zürich V 8-1 (2-1 f, 6-0 c)
1965/66 Internazionale V 2-1 (1-0 c, 1-1 f)
1967/68 Manchester United D 3-4 (0-1 f, 3-3 c)
1972 73 Ajax D 1-3 (1-2 f, 0-1 c)
1975/76 Bayern München D 1-3 (1-1 c, 0-2 f)
1979/80 Hamburg D 3-5 (2-0 c, 1-5 f)
1980/81 Internazionale V 2-1 (2-0 c, 0-1 f)
1986/87 Bayern München D 2-4 (1-4 f, 1-0 c)
1987/88 PSV Eindhoven D 1-1 golos fora (1-1 c, 0-0 f)
1988/89 AC Milan D 1-6 (1-1 c, 0-5 f)
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1997/98 Borussia Dortmund V 2-0 (2-0 c, 0-0 f)
1999/00 Bayern München V 3-2 (2-0 c, 1-2 f)
2000/01 Bayern München D 1-3 (0-1 c, 1-2 f)
2001/02 Barcelona V 3-1 (2-0 f, 1-1 c)
2002/03 Juventus D 3-4 (2-1 c, 1-3 f)
2010/11 Barcelona D 1-3 (0-2 c, 1-1 f)
2011/12 Bayern München, D 1-3 nos penáltis (1-2 f, 2-1 c)
2012/13 Borussia Dortmund D 3-4 (1-4 f, 2-0 c)
2013/14 Bayern München V 5-0 (1-0 c, 4-0 f)
2014/15 Juventus D 2-3 (1-2 f, 1-1 c)
2015/16 Manchester City V 1-0 (0-0 f, 1-0 c)
2016/17 Atlético de Madrid V 4-2 (3-0 c, 1-2 f)
2017/18 Bayern München V 4-3 (2-1 f, 2-2 c)

•  O  Real  Madrid  venceu  as  últimas  três  meias-finais  em  que  esteve  presente,  mas  tinha  perdido  cinco  das  seis
anteriores.

• Esta é a 14ª presença do Real Madrid nas meias-finais da UEFA Champions League, um recorde da competição e
mais duas que o Barcelona e o Bayern.

•  Os  espanhóis  somaram  seis  dos  dez  pontos  conquistados  na  fase  de  grupos  desta  temporada  frente  ao
Internazionale,  batendo  o  conjunto  "Nerazzurri"  por  3-2  em  casa  e  por  2-0  fora.  Os  "Merengues"  conquistaram
apenas um ponto nos dois primeiros jogos do Grupo B, perdendo por 3-2 em casa contra o Shakhtar Donetsk, antes
dos golos tardios de Karim Benzema (87)  e de Casemiro (93)  resgatarem um empate (2-2)  no reduto do Borussia
Mönchengladbach, na segunda jornada. As vitórias contra o Inter foram seguidas de uma derrota por 2-0 no terreno
do Shakhtar,  mas  esse  mesmo desfecho  permitiu  ao  emblema de  Madrid  superiorizar-se  ao  Mönchengladbach  na
última jornada da fase de grupos.

•  O  Real  Madrid  terminou,  dessa  forma,  em  primeiro  no  seu  grupo  apenas  pela  segunda  vez  nas  últimas  cinco
épocas, mas pela 17ª vez no total, perdendo apenas para o Barcelona (21) nesse particular.

• A equipa de Zinédine Zidane derrotou a Atalanta fora (1-0) e em casa (3-1) nos oitavos-de-final para chegar pela
primeira vez aos quartos-de-final desde 2017/18. Depois disso, o Real Madrid eliminou o rival doméstico do Chelsea,
o Liverpool, nos quartos-de-final (3-1 c, 0-0 f).

• O Real Madrid ganhou seis dos seus últimos nove jogos da UEFA Champions League (2E 1D), tendo conseguido
apenas uma vitória nos seis anteriores (2E 3D). Perdeu sete dos últimos 22 jogos que disputou na competição (10V
5E).

• Campeão espanhol pela 34ª vez em 2019/20, esta é a 25ª campanha do Real Madrid na UEFA Champions League
- um recorde conjunto com o Barcelona. Os "Merengues" apuraram-se para os oitavos-de-final em todas as suas 25
temporadas, o que também constitui um recorde na competição.

•  Esta  é  a  51ª  edição  da  Taça  dos  Campeões  Europeus  que  conta  com  a  participação  do  13  vezes  campeão
europeu, mais do que qualquer outra equipa.

• Em 2019/20, a equipa de Zidane terminou no segundo lugar no seu grupo, atrás do eventual finalista Paris Saint-
Germain, ficando a cinco pontos de distância do clube francês. A sua campanha chegou ao fim nos oitavos-de-final,
na sequência das duas derrotas por 2-1 sofridas perante o Manchester City.

•  Tendo  atingido  as  meias-finais  ou  melhor  por  oito  temporadas  consecutivas  entre  2010/11  e  2017/18,  essa  foi  a
segunda  eliminação  consecutiva  do  Real  Madrid  nos  oitavos-de-final,  isto  após  ter  sido  afastado  pelo  Ajax  em
2018/19.

• O golo de Benzema na segunda jornada significa que igualou o recorde de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo de 16
épocas consecutivas a marcar na UEFA Champions League.

•  O  registo  do  Real  Madrid  em eliminatórias  a  duas  mãos  frente  a  clubes  ingleses  é  de  9V  5D;  o  clube  espanhol
venceu  quatro  dessas  últimas  cinco  eliminatórias,  com a  excepção  a  passar  pela  derrota  averbada  na  temporada
transcta, contra o Manchester City.
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• Os "Merengues" não venceram qualquer um dos seus quatro últimos jogos fora perante adversários ingleses: ante o
City  na  época  transacta  e  contra  o  Tottenham  na  fase  de  grupos  de  2017/18  (1-3),  antes  do  empate  cedido  esta
temporada em Liverpool. A derrota no reduto do Tottenham foi a primeira do Real Madrid ante um clube inglês desde
o 4-0 sofrido fora diante do Liverpool na segunda mão dos oitavos-de-final da UEFA Champions League 2008/09 e
acabou com a sua série  de cinco jogos invicto  em Inglaterra  (3V e 2E).  O registo total  fora do Real  Madrid  contra
emblemas ingleses é de 6V, 5E e 7D.

• O registo do Real Madrid em quatro desempates por grande penalidades nas competições da UEFA é de 2V e 2D:
5-6 - Crvena zvezda, quartos-de-final da Taça dos Vencedores das Taças 1974/75
3-1 - Juventus, segunda eliminatória da Taça dos Campeões Europeus 1986/87
1-3 - Bayern, meias-finais da UEFA Champions League 2011/12
5-3 - Atlético de Madrid, final da UEFA Champions League 2015/16

Ligações e curiosidades
•  Tuchel  defrontou  o  Real  Madrid  por  duas  vezes  ao  serviço  do  Paris  Saint-Germain  na  fase  de  grupos  da  época
passada; a sua equipa venceu por 3-0 em França, antes de marcar dois golos nos dez minutos finais e empatar 2-2
em Espanha, já depois do bis assinado por Benzema.

• Eden Hazard jogou pelo Chelsea entre 2012 e 2019, quando rumou no Real Madrid, marcando 110 golos em 352
jogos em todas as competições com a camisola dos "Blues". O belga ajudou o clube londrino a conquistar os títulos
da Premier League em 2014/15 e 2016/17, a Taça de Inglaterra em 2017/18 e a Taça da Liga inglesa em 2014/15,
para além de vitórias nas finais de 2013 e de 2019 na UEFA Europa League. A última dessas finais, que o viu bisar
no triunfo por 4-1 sobre o Arsenal, assinalou o seu último pelo Chelsea.

• Thibaut Courtois fez 154 jogos pelo Chelsea entre 2014 e 2018, altura em que se mudou para Madrid. O guarda-
redes  belga  também fez  parte  das  equipas  vencedoras  da  Premier  League  em 2014/15  e  2016/17,  bem como da
formação que conquistou a Taça de Inglaterra em 2017/18 e a Taça da Liga inglesa em 2014/15.

•  Mateo Kovačić  ingressou no Chelsea em 2018,  proveniente  do Real  Madrid.  O médio  foi  contratado pela  equipa
espanhola em 2015 e foi suplente não utilizado nas vitórias na final da UEFA Champions League em 2017 e 2018,
tendo falhado a convocatória para o triunfo em 2016. Participou na vitória frente ao Sevilha na Supertaça Europeia de
2016 e estava no banco quando o Manchester United foi derrotado na mesma competição, um ano depois. Kovačić
também fez parte das equipas vitoriosas do Real Madrid no Campeonato do Mundo de Clubes em 2016 e em 2017,
tendo ainda conquistado a Liga Espanhola e a Supertaça espanhola 2016/17.

•  Nascido  em Madrid,  Marcos Alonso ingressou no clube "Merengue"  em 1999 e fez  o  seu percurso ao longo das
camadas jovens, tendo disputado um jogo na LaLiga em 2010, antes de sair nesse mesmo Verão.

• Também jogaram em Espanha:
Kepa (Athletic Club 2014–18, Ponferradina 2015 empréstimo, Valladolid 2015/16 empréstimo)
César Azpilicueta (Osasuna 2001–10)
Willy Caballero (Elche 2004–11, Málaga 2011–14)

• Também jogou em Inglaterra:
Luka Modrić (Tottenham 2008–12)

• Colegas de selecção:
Mateo Kovačić e Luka Modrić (Croácia)
N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Kurt Zouma e Raphaël Varane (França)
Thiago Silva, Vinícius Júnior e Casemiro (Brasil)
Kepa, Dani Carvajal e Sergio Ramos (Espanha)
Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Timo Werner e Toni Kroos (Alemanha)

• Kanté, Giroud e Varane foram titulares quando a França derrotou a Croácia de Modrić na final do Campeonato do
Mundo de 2018, por 4-2. Kovačić foi suplente não utilizado.
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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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