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Retrospectiva
FC Porto e Liverpool FC vão medir forças pela quinta vez quando se encontrarem no Estádio do Dragão na primeira
mão dos oitavos-de-final. Em quatro embates, a turma portuguesa nunca derrotou os "reds", mas nos últimos tempos
os "dragões"  têm obtido  melhores  resultados  do que o  adversário  no que a  fases  a  eliminar  da UEFA Champions
League diz respeito.

•  Embora  o  Porto  tenha  somado  dois  empates  e  duas  derrotas  nos  quatro  jogos  em que  defrontou  o  Liverpool,  a
formação  "azul-e-branca"  está  nos  oitavos-de-final  pela  segunda  época  consecutiva  e  a  última  das  suas  cinco
presenças em quartos-de-final  da prova data de 2014/15. A turma inglesa, por seu lado, não atingia os oitavos-de-
final desde 2008/09 – ainda que nessa ocasião tenha conseguido passar aos quartos-de-final.

• O Porto chega a estes oitavos-de-final depois de ter terminado a fase de grupos no segundo lugar do Grupo G, ao
passo que o Liverpool está nesta fase como vencedor do Grupo E, onde não somou qualquer derrota (3V 3E).

• Este é um dos dois únicos embates dos oitavos-de-final desta edição da prova a colocar frente-a-frente dois antigos
campeões europeus: o outro é o confronto entre Chelsea FC e FC Barcelona.

Confrontos anteriores
•  Todos  os  anteriores  quatro  jogos  disputados  entre  as  duas  equipas  tiveram  lugar  já  no  século  XXI.  O  primeiro
ocorreu  nos  quartos-de-final  da  caminhada  triunfal  do  Liverpool  rumo  à  conquista  da  Taça  UEFA  de  2000/01;  os
"reds", então orientados por Gérard Houllier, empataram 0-0 na primeira mão, em Portugal, antes de golos de Danny
Murphy e Michael Owen ainda na primeira parte do encontro da segunda mão selarem um triunfo por 2-0 em Anfield.

• Os outros dois jogos disseram respeito à fase de grupos de 2007/08 da UEFA Champions League. Logo na primeira
jornada,  um  golo  de  Dirk  Kuyt  aos  17  minutos  valeu  ao  Liverpool  um  empate  1-1  no  terreno  de  um  Porto  então
treinado por Jesualdo Ferreira que tinha ganho vantagem graças a um penalty convertido por Lucho González aos
oito minutos.  A turma inglesa jogou grande parte do segundo tempo desse encontro reduzida a dez elementos em
virtude da expulsão de Jermaine Pennant à passagem do minuto 58.

• Nesse jogo, disputado no Estádio do Dragão a 18 de Setembro de 2007, as equipas foram as seguintes:
Porto: Nuno,  Bosingwa,  João  Paulo,  Bruno  Alves,  Fucile,  Lucho,  Assunção,  Meireles  (Mariano  González  64),
Sektioui (Farías 64), Lisandro, Quaresma.
Liverpool: Reina,  Arbeola,  Hyypiä,  Carragher,  Finnan,  Mascherano,  Gerrard,  Pennant,  Babel  (Crouch  85),  Kuyt,
Torres (Voronin 76).

• Em Anfield, Lisandro (aos 33 minutos) restabeleceu a igualdade após Fernando Torres ter inaugurado o marcador
logo aso 19 minutos para o Liverpool  de Rafael  Benítez,  antes de golos já perto do fim assinados por Torres (78),
Steven  Gerrard  (84,  de  penálti)  e  Peter  Crouch  (87)  garantirem  aos  "reds"  a  conquista  dos  três  pontos.  Porto  e
Liverpool acabaram, ambos, por seguir para os oitavos-de-final dessa edição da prova, com a formação portuguesa a
vencer o grupo.

Retrospectiva
Porto
• O registo do Porto em nove presenças em oitavos-de-final é de 3V 6D, tendo levado a melhor em apenas uma das
suas  últimas  quatro  presenças  nesta  fase  da  competição.  Em  2016/17  os  "dragões"  viram-se  eliminados  pela
Juventus, que acabaria por ser finalista vencida da competição (derrotas por 0-2 em casa e 0-1 fora).

•  O  registo  caseiro  do  Porto  ante  equipas  inglesas  é  de  8V  6E  3D.  A  última  recepção  a  uma  equipa  da  Premier
League  resultou  num  triunfo  por  5-0  sobre  um  Leicester  City  FC  já  apurado  como  vencedor  do  grupo,  na  sexta
jornada da fase de grupos da época passada.

• O Porto somou seis pontos em casa na fase de grupos da presente edição da prova. Começou por perder por 3-1
na recepção ao Beşiktaş JK, na primeira jornada, mas reagiu bem e bateu o RB Leipzig pelo mesmo resultado no seu
segundo  jogo  em casa,  antes  de  selar  a  conquista  do  segundo  lugar  no  Grupo  G  com um triunfo  caseiro  por  5-2
sobre o AS Monaco FC, na sexta jornada.

•  O  Porto  ganhou  apenas  quatro  dos  últimos  dez  jogos  que  disputou  em  casa  nas  competições  europeias,  tendo
perdido outros quatro.

•  O Porto tinha perdido os anteriores encontros na UEFA Champions League, em casa e fora,  antes de vencer no
terreno do Mónaco na segunda jornada da fase de grupos desta edição;  porém, os "dragões" apresentam agora o
registo de cinco vitórias nos seus últimos oito jogos na prova.

• O Porto ultrapassou a fase de grupos em quatro das últimas sete temporadas, mas esta é a primeira vez que se
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apura para os oitavos-de-final em duas épocas seguidas desde a série de apuramentos consecutivos lograda entre
2006/07 e 2009/10.

• O registo do Porto em eliminatórias a duas mãos frente a equipas inglesas é de 3V 7D. Saiu derrotado das últimas
quatro, a mais recente dos quais com um total de 6-1 no conjunto das duas mãos favorável ao Manchester City FC,
nos 16 avos-de-final da UEFA Europa League de 2011/12 (1-2 em casa, 0-4 fora). Os "dragões" não eliminam uma
equipa inglesa desde que, sob as ordens de José Mourinho, afastaram o Manchester United FC nos oitavos-de-final
da UEFA Champions League de 2003/04 (2-1 em casa, 1-1 fora), época em que acabaram por erguer o troféu.

Liverpool
• O Liverpool não chegava aos oitavos-de-final há nove anos; na sua mais recente presença nesta fase da prova, em
2008/09,  derrotou  o  Real  Madrid  CF  por  5-0  no  conjunto  das  duas  mãos  (1-0  fora,  4-0  em  casa).  Esse  sucesso
permitiu  aos  "reds"  atingirem  um  registo  de  4V  1D  em  cinco  presenças  nesta  fase  da  competição;  essa  única
eliminação, contudo, teve lugar ante uma equipa portuguesa, o SL Benfica, em 2005/06 (derrotas por 0-1 fora e por
0-2 em casa).

• Essa derrota caseira frente ao Benfica foi a única sofrida até à data em casa pelo Liverpool diante de adversários
portugueses (6V 2E).

• A mais recente visita do Liverpool a Portugal resultou, porém, noutra derrota, por 1-0, no terreno do SC Braga, na
primeira mão dos oitavos-de-final da UEFA Europa League de 2010/11. Em Anfield, na segunda mão, o resultado foi
de 0-0. O registo do Liverpool em eliminatórias a duas mãos com equipas portuguesas é, assim, de 5V 2D.

• Os "reds" apresentam um registo de 2V 3E 4D em jogos disputados em Portugal; as duas vitórias foram obtidas nas
duas primeiras visitas, pelo que não triunfaram em nenhuma das suas últimas sete visitas a solo português.

• O Liverpool venceu por 7-0 no terreno do NK Maribor na terceira jornada, naquela que foi  a sua maior vitória de
sempre fora de portas nas provas europeias. Contudo, triunfo apenas em três dos últimos 16 jogos que disputou fora
na Europa (8E 5D), tendo empatado 1-1 em casa do FC Spartak Moskva na segunda jornada do Grupo E e deixado
fugir uma vantagem de 3-0 ao intervalo para empatar 3-3 em casa do Sevilla FC. Antes de ter vencido no terreno do
TSG 1899 Hoffenheim na primeira mão do "play-off", os "reds" não ganhavam fora nas provas europeias desde um
triunfo por 1-0 na fase de grupos da UEFA Europa League em casa do FC Rubin Kazan, a 5 de Novembro de 2015.

Ligações entre jogadores e treinadores
•  Iker  Casillas  fez  parte  da  equipa  do  Real  Madrid  derrotada  pelo  Liverpool  nesta  fase  da  prova  em  2008/09.  O
guardião,  contudo,  levou  a  melhor  sobre  os  "reds"  na  fase  de  grupos  de  2014/15,  defendendo  as  redes  do  Real
Madrid num triunfo por 3-0 em Anfield e numa vitória por 1-0 em Espanha.

• Mohamed Salah, então ao serviço da AS Roma, foi eliminado da UEFA Champions League de 2016/17 pelo Porto,
derrotado por 4-1 no conjunto das duas mãos do "play-off" (1-1 fora, 0-3 em casa).

• Maxi Pereira jogou pelo Benfica num triunfo caseiro por 2-1 sobre o Liverpool, na primeira mão dos quartos-de-final
da  UEFA  Europa  League  de  2009/10.  Não  saiu  do  banco  na  partida  da  segunda  mão,  a  qual  terminou  com  uma
vitória por 4-1 do Liverpool.

•  Ricardo Pereira e Sérgio Oliveira  alinharam no triunfo por  5-0 de Portugal  sobre uma Alemanha que contou com
Emre Can, nas meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-21 da UEFA de 2015; Ricardo apontou mesmo um
dos golos, o segundo.

• Jogaram juntos nas selecções:
Iker Casillas e Alberto Moreno (Espanha)
Óliver Torres e Alberto Moreno (Espanha Sub-21)

• James Milner marcou no empate 2-2 da Inglaterra frente a Portugal no Campeonato da Europa de Sub-17 da UEFA
de 2003. Portugal levou a melhor por 3-2 no desempate por penalties e acabou por erguer o troféu.

Factos do encontro

Porto
• Alterações no plantel de jogadores para a UEFA Champions League 
Entraram: Yordan Osório, Gonçalo Paciência, Majeed Waris
Saíram: João Costa, Jorge Fernandes, Hernâni, Miguel Layún, Rúben Macedo, Federico Varela

• Felipe cumpre um jogo de castigo na primeira mão; André André e Danilo estão a um cartão amarelo da suspensão.

• O Porto ainda não perdeu nenhum jogo no tempo regulamentar desde a sexta jornada (12 V 2E) apesar de ter sido
derrotado no desempate por penalties pelo Sporting Clube de Portugal nas meias-finais da Taça da Liga portuguesa,
a 24 de Janeiro, depois de um nulo ao fim de 90 minutos.

3

FC Porto - Liverpool FC Quarta-feira 14 Fevereiro 2018 - 20.45CET (19.45 Hora local)
Dossier de Imprensa Estádio do Dragão, Porto

http://pt.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021620/index.html
http://pt.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021604/index.html
http://pt.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=7889/index.html#/iv/match/2021652
http://pt.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=7889/index.html#/iv/match/2021652
http://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2016/matches/round=2000658/match=2016997/index.html
http://pt.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2016/matches/round=2000658/match=2016997/index.html


• O Porto não perdeu nenhum jogo na Liga portuguesa esta época (17V 4E) e não foi derrotado em nenhum dos 24
jogos (18V e 6E) em todas as competições desde o desaire (3-2)  no terreno do RB Leipzig na terceira jornada da
fase de grupos. No domingo golearam por 4-0 o GD Chaves, fora de portas, com Soares a marcar os dois primeiros
golos.

• Soares tinha marcado o seu primeiro golo de 2018 na vitória por 1-0 do Porto sobre o Sporting na primeira mão das
meias-finais  da  Taça  de  Portugal,  jogada  a  7  de  Fevereiro.  O  jogo  da  segunda  mão  está  agendado  para  18  de
Abril.  Antes destes três golos nos últimos dois jogos, o seu último golo de Soares tinha sido apontado contra o Rio
Ave, a 21 de Dezembro, num jogo da Taça da Liga. Na Liga portuguesa somava apenas um golo, apontado a 9 de
Setembro.

• O Porto só perdeu um jogo em casa esta temporada no conjunto de todas as competições – 3-1 contra o Beşiktaş
JK, na primeira jornada; o seu registo caseiro esta época na soma de todas as provas é de 15V 2E 1D. Na época
passada, 2016/17, o Porto também só perdeu um jogo em casa, e também na UEFA Champions League – 2-0 contra
a Juventus na primeira mão dos oitavos-de-final. 

• Iker Casillas disputou o seu 100º jogo pelo Porto nessa partida com o Sporting.

•  Iván  Marcano  (coxa,  ausente  desde  24  de  Janeiro),  Danilo  Pereira  (gémeos,  24  de  Janeiro),  André  André
(tornozelo, 1 de Fevereiro) e Vincent Aboubakar (fadiga muscular) falharam esse encontro com o Sporting e também
não alinharam neste domingo em Chaves

• O jogo do Porto no terreno do Estoril Praia, a 15 de Janeiro, foi interrompido ao intervalo por motivos de segurança,
numa altura em que os "dragões" perdiam por 1-0. Os restantes 45 minutos serão jogados a 21 de Fevereiro.

•  Alex  Telles  soma  oito  assistências  para  golo  na  Liga  portuguesa  esta  temporada,  mais  do  que  qualquer  outro
jogador; Yacine Brahimi tem seis.*

•  Moussa Marega soma 16 golos  na  Liga  portuguesa esta  temporada,  mais  um do que Vincent  Aboubakar;  juntos
marcaram mais de metade dos 53 golos que o Porto apontou na prova até ao momento nesta temporada.

Liverpool
• Alterações no plantel de jogadores para a UEFA Champions League
Entraram: Nathaniel Clyne, Danny Ings, Virgil van Dijk
Saíram: Philippe Coutinho, Jon Flanagan, Marko Grujić, Daniel Sturridge

• Emre Can cumpre um jogo de castigo na primeira mão; Alberto Moreno está a um cartão amarelo da suspensão.

• Os "reds" não perderam nenhum dos primeiros nove jogos que disputaram após a conclusão da fase de grupos (6V
3E), mas sofreram depois derrotas consecutivas no tereno do Swansea City AFC (1-0), em jogo da Premier League,
a  22  de  Janeiro,  e  na  recepção  ao  West  Bromwich  Albion  FC  (3-2),  em  jogo  da  quarta  eliminatória  da  Taça  de
Inglaterra, a 27 de Janeiro.

• O Liverpool venceu apenas dois dos seus últimos cinco jogos no conjunto de todas as provas, tendo perdido dois; a
segunda dessas vitórias foi alcançada domingo, por 2-0, na visita ao terreno do Southampton FC.

•  A turma de Jürgen Klopp só não sofreu golos em cinco dos seus últimos 19 jogos fora de portas no conjunto de
todas as competições.

• Mohamed Salah apontou cinco golos nos seus últimos quatro jogos, oito nos últimos sete. O internacional egípcio
soma 22 golos em 26 jogos na Premier League esta temporada.

•  Nathaniel  Clyne  ainda  não  jogou  esta  temporada  devido  a  uma  lesão  nas  costas,  mas  foi  adicionado  à  lista  de
jogadores inscritos do Liverpool na UEFA Champions League.

• Joe Gomez (ausente desde 30 de Janeiro, joelho) e Ragnar Klavan (24 de Janeiro, coxa) encontram-se ausentes; e
Adam Lallana, contudo, que não jogava desde 22 de Janeiro devido a uma lesão muscular, regressou como suplente
utilizado frente ao Southampton.
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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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