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Retrospectiva
O Benfica  precisa  de  melhorar  rapidamente  os  seus  resultados  na  UEFA Champions  League  para  evitar  perder  o
contacto com o topo do Grupo G, recebendo o Lyon em jogo da terceira jornada.

• Os franceses somaram quatro pontos nas duas primeiras jornadas, ao passo que o Benfica perdeu os dois jogos e
já está a quatro pontos da liderança e das duas vagas de apuramento.

• O Lyon vai apresentar-se em Lisboa com um novo treinador, isto após Sylvinho ter sido demitido a 7 de Outubro, ao
fim de apenas 11 jogos no comando da equipa. Rudi Garcia, anterior técnico de LOSC Lille,  Roma e Marselha, foi
escolhido sete dias depois.

Confrontos anteriores
•  Ambos  os  conjuntos  venceram o  jogo  em casa  quando  as  equipas  se  enfrentaram na  fase  de  grupos  da  UEFA
Champions League 2010/11. O Lyon ganhou por 2-0 no Stade de Gerland na terceira jornada, graças aos golos de
Jimmy Briand e Lisandro López.

• O Benfica respondeu com um triunfo por 4-3, com Fábio Coentrão a brilhar graças a um bis e a formação francesa a
marcar três golos nos últimos 16 minutos.

•  O Lyon terminou  em segundo do  grupo,  atrás  do  Schalke,  e  foi  eliminado pelo  Real  Madrid  nos  oitavos-de-final.
Depois  de  ficar  em terceiro,  o  Benfica  transitou  para  os  16  avos-de-final  da  UEFA Europa  League,  prova  em que
atingiu as meias-finais, sendo eliminado pelos compatriotas do Braga.

Guia de forma
Benfica
• A derrota em casa ante o Leipzig, na primeira jornada (1-2), e na visita ao Zenit, na seguinte (1-3), significam que o
Benfica venceu apenas dois  dos últimos 15 jogos na UEFA Champions League,  da fase de grupos até à final  (E1
D12).

•  Em 2018/19,  o  Benfica  terminou  em terceiro  no  Grupo  E  atrás  de  Bayern  e  Ajax,  tendo  transitado  para  a  UEFA
Europa  League  com  sete  pontos.  Após  derrotar  Galatasaray  (2-1  no  total)  e  Dínamo  Zagreb  (3-1  no  total),  foi
eliminado pelo Eintracht Frankfurt nos quartos-de-final graças aos golos fora (4-2 c, 0-2 f).

• O Benfica perdeu 14 dos seus últimos 25 jogos europeus.

• A primeira mão contra o Eintracht, na época passada, foi a única ocasião em que o Benfica marcou mais do que um
golo no tempo regulamentar em 16 jogos europeus caseiros, conseguindo apenas 15 tentos durante essa sequência.

• Os "encarnados" perderam apenas dois dos seus últimos nove jogos caseiros europeus (V4 E3).

•  O  Benfica  venceu  os  últimos  cinco  jogos  em  casa  contra  clubes  da  Ligue  1  e  está  invicto  frente  a  visitantes
franceses (V10 D4). Em casa e fora, ganhou sete dos últimos 11 desafios disputados com clubes gauleses (E2 D2).

• Campeão português pela 37ª vez na temporada passada (recorde nacional), o Benfica está na fase de grupos pela
15ª vez,  embora apenas em cinco dessas 14 participações tenha chegado aos oitavos-de-final;  também atingiu os
quartos-de-final, de forma directa, em 1994/95.

• O clube lisboeta chegou a sete finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, tendo vencido o troféu em 1961 e
1962.

Lyon
•  Uma grande penalidade marcada por Memphis Depay deu ao Lyon um ponto contra o Zenit  na primeira jornada,
antes do holandês e de Martin Terrier, que apontou o seu primeiro golo europeu, garantirem uma vitória por 2-0 em
Leipzig.

• Terceiro na Ligue 1 na temporada passada, esta é a 16ª participação do Lyon na UEFA Champions League - mais
quatro que qualquer outro clube francês - e a quarta em cinco temporadas.

• O clube gaulês venceu o primeiro jogo na UEFA Champions League na temporada passada, ao ganhar por 2-1 na
visita ao Manchester City, antes de empatar os restantes cinco e apurar-se para os oitavos-de-final com um 1-1 na
visita ao Shakhtar, na sexta jornada. A derrota em Barcelona por 5-1, na segunda mão dessa fase em 2018/19, bem
como os resultados desta temporada,  significam que perdeu apenas dois  dos seus últimos 14 jogos europeus (V5
E7).

• O clube francês perdeu apenas dois dos últimos dez jogos fora na Europa (V5 E3), tendo o desaire em Barcelona
encerrado uma série de cinco jogos na UEFA Champions League sem perder (V2 E3). Somou cinco pontos fora na
fase de grupos de 2018/19.
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• O Lyon visitou Portugal pela última vez na fase de grupos da UEFA Europa League 2013/14, tendo vencido o Vitória
SC por 2-1 em Guimarães. Em seis jogos, esse foi o segundo triunfo fora ante um conjunto luso (E1 D3) e a segunda
vitória nos últimos seis encontros contra uma equipa portuguesa, em casa e fora (E2 D2).

• O Lyon foi semifinalista da UEFA Champions League em 2010.

Ligações e curiosidades
• Jogou em Portugal:
Fernando Marçal (Torreense 2010–12, Nacional 2012–15)

• Marçal pertenceu ao plantel do Benfica entre 2015 e 2017, mas nunca jogou pelo clube, tendo sido emprestado aos
turcos  do  Gaziantepspor  e  aos  franceses  do  Guingamp  antes  de  assinar  pelo  Lyon.  Jogou  contra  o  Benfica  oito
vezes, sempre pelo Nacional (E1 D7), e foi expulso num empate caseiro a dois contra os "encarnados", em Fevereiro
de 2013.

• Jogaram em França:
Adel Taarabt (Lens 2004–06)
Carlos Vinícius (Mónaco 2019, por empréstimo)

• Jogaram juntos:
Adel Taarabt e Moussa Dembélé (Fulham 2013)

• Colegas de selecção:
André Almeida e Anthony Lopes (Portugal Sub-21)
André Almeida, Rúben Dias, Pizzi, Rafa Silva, Gedson Fernandes e Anthony Lopes (Portugal)

• Rafa Silva e Anthony Lopes fizeram parte da selecção de Portugal que venceu o UEFA EURO 2016 em França.

•  Rafa  Silva  foi  suplente  utilizado  na  vitória  por  1-0  de  Portugal  contra  a  Holanda,  pela  qual  Depay  jogou  os  90
minutos, na final da UEFA Nations League, a 9 de Junho.

•  Andrija  Živković  e  Youssouf  Koné  marcaram  na  vitória  da  Sérvia  por  2-1  sobre  o  Mali  nas  meias-finais  do
Campeonato do Mundo Sub-20 de 2015, partida em que o maliano Koné foi expulso no prolongamento.

Últimas notícias
Benfica 
•  As "águias"  arrancaram a defesa do seu título da Liga portuguesa com seis triunfos nas sete primeiras jornadas,
sofrendo apenas uma derrota: 2-0 em casa frente ao FC Porto, a 24 de Agosto.

•  Esse  desaire  colocou  um  ponto  final  numa  série  de  11  vitórias  consecutivas  para  o  Benfica  no  campeonato
português; os "encarnados" venceram 15 dos seus 16 últimos compromissos na prova, isto depois de terem batido o
Vitória  de Guimarães,  por 1-0,  no Estádio da Luz,  no sábado.  Carlos Vinícius,  de regresso de uma lesão na coxa,
marcou o único golo do encontro.

• O resultado registado ante o FC Porto assinalou a primeira derrota em casa do Benfica desde um desaire por 3-1
contra o Moreirense a 2 de Novembro de 2018; desde então tinham somado 18 triunfos e 3 empates.  A formação
orientada por Bruno Lage venceu os seus dois últimos jogos disputados em casa.

• O Benfica marcou 46 golos nos seus últimos 14 jogos do campeonato.

• Sexta-feira o Benfica venceu 4-0 no terreno do Cova da Piedade, do segundo escalão, nos 32 avos-de-final da Taça
de Portugal. Pizzi e Carlos Vinícius bisaram.

•  Pizzi  soma agora  de  golos  em 11  pelo  Benfica  esta  temporada  no  conjunto  de  todas  as  competições,  enquanto
Vinícius totaliza quatro em sete jogos, três deles marcados nas últimas três partidas.

• A 7 de Outubro, o melhor marcador do Benfica na temporada transacta, Haris Seferović, foi eleito o Jogador do Ano
da Suíça de 2018/19.

• Seferović marcou na vitória da Suíça, por 2-0, contra a República da Irlanda, num jogo de apuramento para o UEFA
EURO 2020 realizado a 15 de Outubro.

• Gedson Fernandes converteu uma grande penalidade na derrota fora de Portugal frente à Holanda, por 4-2, num
encontro da fase de qualificação para o Campeonato da Europa Sub-21 de 2021, a 11 de Outubro.

•  O  capitão  do  Benfica,  André  Almeida,  saiu  a  coxear  aos  78  minutos  da  partida  frente  ao  Vitória  SC,  a  de  29
Setembro, devido a uma lesão na coxa esquerda, e não joga desde então.

• Rafa Silva completou os 90 minutos contra o Zenit na segunda jornada, mas um problema nos adutores detectado
posteriormente  fez  com  que  falhasse  os  jogos  de  Portugal  na  Qualificação  Europeia,  diante  de  Luxemburgo  e
Ucrânia, bem como o triunfo sobre o Cova da Piedade.
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•  Chiquinho  tem  estado  afastado  dos  relvados  desde  o  encontro  com  o  FC  Porto,  a  24  de  Agosto,  devido  a  um
problema numa coxa. Germán Conti (coxa) também está lesionado, enquanto Florentino regressou após lesão num
joelho, sendo suplente-utilizado no jogo de sexta-feira.

• A 17 de Outubro, o defesa-central Ferro prolongou o seu contrato até Junho de 2024.

•  O Benfica conquistou a Supertaça de Portugal  a  4 de Agosto,  mercê de um triunfo por  5-0 sobre o rival  lisboeta
Sporting CP.

Lyon 
•  A vitória do Lyon no terreno do Leipzig foi  a 200ª de um clube francês na UEFA Champions League, da fase de
grupos até à final.

•  O  Lyon  dispensou  os  serviços  do  treinador  Sylvinho  a  7  de  Outubro,  por  sinal  o  dia  seguinte  à  derrota  (1-0)  no
terreno do rival St-Étienne. Rudi Garcia foi o eleito para render o técnico brasileiro, a 14 de Outubro.

• O OL esteve sete jogos sem vencer qualquer jogo em todas as competições (quatro empates e três derrotas) antes
de levar a melhor sobre o Leipzig na segunda jornada, naquela que constituiu a sua maior série sem vitórias desde a
sequência de oito partidas entre Março e Maio de 1996.

• A derrota em St-Étienne e o nulo de sábado na recepção ao Dijon aumentaram para oito o número de encontros na
Ligue 1 sem qualquer  triunfo (quatro empates e quatro desaires),  isto  após o Lyon ter  vencido nas duas primeiras
jornadas. Esta é a maior série de jogos sem vencer do Lyon desde Agosto-Outubro de 1977.

•  Os  primeiros  jogos  de  Rudi  Garcia  na  Ligue  1  ao  leme  de  LOSC  Lille  (frente  ao  Nancy,  em  Agosto  de  2008)  e
Marselha (frente ao Paris Saint-Germain, em Outubro de 2016) também terminaram com empates a zero.

•  O  Lyon  marcou  nove  golos  e  não  sofreu  nenhum  nos  dois  primeiros  compromissos  na  Ligue  1,  batendo  fora  o
Mónaco por 3-0, antes de golear em casa o Angers, por 6-0.

• Esse sucesso na recepção ao Angers foi a maior vitória em casa para o campeonato desde o 8-1 aplicado ao Le
Mans, a 13 de Maio de 2006.

•  O Lyon soma dez pontos ao cabo das dez primeiras rondas do campeonato em 2019/20,  menos sete do que na
época passada.

• Moussa Dembélé (seis) e Memphis Depay (quatro) marcaram dez dos 14 tentos apontados pelo Lyon na presente
edição da Ligue 1.

• Jason Denayer não jogava desde 28 de Setembro, devido a uma lesão na coxa, mas voltou à equipa para cumprir
os 90 minutos no sábado.

• Depay bisou no triunfo da Holanda sobre a Irlanda do Norte, por 3-1, no apuramento para o UEFA EURO 2020, mas
ficou  de  fora  na  vitória  (2-1)  na  Bielorrússia,  três  dias  mais  tarde,  em  virtude  de  um  problema  numa  coxa,  que
também o deixou de fora do duelo com o Dijon.

• Bertrand Traoré regressou com uma lesão num tornozelo após ter representado o Burkina Faso num amigável (0-1)
ante o Gabão,  a 10 de Outubro,  mas saltou do banco no decorrer  do segundo tempo do jogo de sábado contra o
Dijon.

Semanas FootballPeople
As semanas FootballPeople têm lugar entre 10 e 24 de Outobro de 2019 e são organizadas pelo parceiro de
responsabilidade social da UEFA, a Fare. As semanas são uma campanha global que se destina a combater a
discriminação e a celebrar a diversidade no futebol. A UEFA Champions League está a oferecer o seu apoio
total às semanas FootballPeople; as equipas irão figurar numa foto mista com os árbitros, ao passo que uma
hashtag #EqualGame será igualmente difundida. Serão exibidos vídeos nos ecrãs gigantes dos estádios por
toda  a  Europa,  onde  poderão  ser  vistas  crianças  com  camisolas  com  a  inscrição  #FootballPeople.  A
colaboração  da  UEFA  com  as  semanas  FootballPeople  da  Fare  decorre  desde  2001.  O  objectivo  desta
iniciativa enquadra-se de forma perfeita com a missão do #EqualGame, que passa por promover a inclusão,
diversdade e accessibilidade.
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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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