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Retrospectiva
O Paris Saint-Germain vai ter de sofrer na recepção ao Borussia Dortmund, que conta com o jovem avançado Erling
Braut  Haaland  em  grande  forma,  de  modo  a  conseguir  a  reviravolta  neste  duelo  dos  oitavos-de-final  da  UEFA
Champions League.

• Haaland, contratado apenas em Janeiro, bisou no BVB Stadion Dortmund a 18 de Fevereiro, na estreia pelo novo
clube na prova e infligiu a quinta derrota em seis jogos em eliminatórios ao Paris. O norueguês de 19 anos atingiu os
dez golos em sete jogos na UEFA Champions League, mas os campeões franceses continuam a ter boas hipóteses
graças ao golo de Neymar na Alemanha.

• Enquanto o Paris foi eliminado nesta etapa da prova nas últimas três temporadas, o Dortmund caiu em 2018/19 e
não chega aos quartos-de-final desde 2016/17 – um ano após a última presença do Paris nos quartos-de-final.

• Esta eliminatória junta o treinador do Paris, Thomas Tuchel, frente ao seu antigo clube.

Confrontos anteriores
• Os únicos encontros anteriores entre as duas equipas antes do duelo da primeira mão tinha sido na fase de grupos
da  UEFA  Europa  League  de  2010/11,  altura  em  que  ambas  as  partidas  terminaram  empatadas.  Um  golo  aos  87
minutos,  apontado  pelo  recém-entrado  Clément  Chantôme,  do  Paris,  negou  o  triunfo  ao  Dortmund,  na  frente  do
marcador graças a uma grande penalidade de Nuri Şahin, aos cinco minutos da segunda parte na terceira jornada. O
jogo no Parc des Princes, duas semanas depois, terminou sem golos.

•  O Paris  venceu o grupo com 12 pontos,  enquanto o Dortmund foi  eliminado depois de terminar em terceiro,  com
nove. O clube francês seria afastado nos oitavos-de-final pelo Benfica.

Guia de forma
Paris
•  O  Paris  venceu  cinco  dos  seis  jogos  na  fase  de  grupos  desta  temporada,  tendo  perdido  pontos  apenas  quando
empatou 2-2 com o Real Madrid, na quinta jornada. O clube espanhol foi derrotado por 3-0 no Parc des Princes, na
primeira jornada, seguindo-se duas vitórias sobre o Club Brugge (5-0 f, 1-0 c) e o Galatasaray (1-0 f, 5-0 c).

• A equipa de Tuchel teve a melhor defesa da UEFA Champions League esta época, com apenas dois golos sofridos,
ambos no jogo com o Real Madrid,  mas a derrota em Dortmund leva a que tenha sofrido quatro golos nos últimos
três desafios da UEFA Champions League.

• O Paris ganhou nove dos últimos 14 jogos da UEFA Champions League (E3 D2) e marcou em 31 jogos seguidos na
competição.

•  Vencedores  da  Ligue  1  pela  sexta  vez  em  sete  anos  em  2018/19,  e  oitava  no  total,  esta  é  a  oitava  presença
consecutiva dos franceses na UEFA Champions League.

•  Semifinalista  em  1995,  o  Paris  foi  afastado  nos  oitavos-de-final  nas  últimas  três  temporadas,  depois  de  ter  sido
eliminado nos quartos-de-final das quatro presenças anteriores.

• Em 2018/19, o Paris parecia estar prestes a marcar presença nos últimos oito participantes depois de uma vitória na
primeira mão no reduto do Manchester United, por 2-0, mas acabou eliminado graças aos golos fora ao ser batido em
casa por 3-1.

• Assim, o registo do Paris nos oitavos-de-final é de V4 D3.

• A derrota na segunda mão contra o United foi apenas o terceiro desaire do clube parisiense nos últimos 54 desafios
europeus em casa desde a derrota por 4-2 com o Hapoel Tel-Aviv na fase de grupos da Taça UEFA de 2006/07 (V35
E16).  Os  franceses  perderam  3-1  com  o  Barcelona  nos  quartos-de-final  de  2014/15  e  2-1  com  o  Real  Madrid  na
segunda mão dos oitavos-de-final de 2017/18.

•  O  Paris  venceu  as  duas  eliminatórias  a  duas  mãos  em  que  mediu  forças  com  clubes  alemães,  batendo  o
Wolfsburgo nos 16 avos-de-final da Taça UEFA de 2008/09 (2-0 c, 3-1 f) e o Bayer Leverkusen nos oitavos-de-final
da UEFA Champions League de 2013/14 (4-0 f, 2-1 c).

• O último jogo em casa do Paris frente a um adversário alemão foi na fase de grupos de 2017/18, um triunfo por 3-0
frente  ao  Bayern.  Um  resultado  que  permitiu  manter  a  invencibilidade  da  equipa  francesa  em  casa  com  rivais
alemães  (V6  E1),  embora  a  posterior  derrota  por  3-0  em  Munique  tenha  terminado  com  a  série  de  três  vitórias
consecutivas e sete jogos sem derrotas com clubes alemães, em casa e fora.

•  O  Paris  perdeu  por  oito  vezes  na  primeira  mão  de  eliminatórias  de  provas  da   UEFA  fora  de  casa  e  conseguiu
vencer  cinco  dessas  eliminatórias,  embora  tenha  saído  derrotados  das  duas  últimas,  a  mais  recente  com  o  Real
Madrid nos oitavos-de-final da UEFA Champions League de 2017/18 (1-3 f, 1-2 c).
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• O Paris foi eliminado nas duas ocasiões em que a primeira mão fora de casa terminou com 1-2 no marcador- frente
à Juventus nas meias-finais da Taça UEFA de 1992/93 (0-1 c) e com o Benfica nos oitavos-de-final da UEFA Europa
League de 2010/11 (1-1 c).

• O registo do Paris em desempates por grandes penalidades nas provas da UEFA é de V0 D1:  
3-4 - Rangers, terceira eliminatória da Taça UEFA de 2001/02

Dortmund
•  O  Dortmund  somou  dez  pontos  na  fase  de  grupos  desta  temporada  e  terminou  em  segundo  lugar  atrás  do
Barcelona (14 pontos) no Grupo F, tendo obtido o passaporte para os oitavos-de-final com uma vitória em casa, por
2-1, sobre o Slávia Praga, na sexta jornada. Sete dos seus pontos foram conquistados no BVB Stadion Dortmund,
onde bateu o Inter (3-2) e empatou com o Barça (0-0); nos e encontros fora perdeu com Inter (0-2) e Barcelona (1-3),
tendo vencido por 2-0 na deslocação a Praga.

• O Dortmund venceu apenas cinco dos últimos 12 jogos na UEFA Champions League (E2 D5), incluindo quatro na
presente temporada.

•  O Dortmund conseguiu apenas três vitórias nos últimos 15 jogos fora de casa na Europa (E4 D8),  embora todos
esses triunfos tenham ocorrido nos últimos sete jogos (D4) e todos na UEFA Champions League. 

• Segundo classificado na Bundesliga em 2018/19, o Dortmund está presente na UEFA Champions League pela 14ª
vez; venceu a prova em 1997 e foi finalista vencido em 2013. O Dortmund chegou a esta fase em seis das últimas
sete participações.

• O Dortmund foi eliminado pelo Tottenham nos oitavos-de-final da temporada passada por um total de 4-0 (0-3 f, 0-1
c). Deste modo, o clube alemão apresenta um registo de V3 D2 nesta fase da competição.

• A derrota no terreno do Tottenham foi  a quinta consecutiva do Dortmund fora de casa em eliminatórios da UEFA
Champions League, desde a vitória por 4-2 em casa do Zenit  na primeira mão dos oitavos-de-final de 2013/14. Os
alemães marcaram apenas dois golos nessas derrotas, tendo sofrIdo 12.

•  O  triunfo  na  primeira  mão  com  o  Paris  foi  apenas  a  terceira  vitória  do  clube  alemão  nos  últimos  13  jogos  em
eliminatórias nas provas da UEFA (E3 D7).

•  O registo  do  Dortmund em eliminatórias  a  duas  mãos  contra  clubes  franceses  é  de  V3  D2;  tendo  ganho as  três
primeiras, perdeu as duas mais recentes, a última contra o Mónaco nos quartos-de-final da UEFA Champions League
de 2016/17 (2-3 c, 1-3 f).

• O Mónaco foi também o adversário nos encontros mais recentes do Dortmund contra conjuntos da Ligue 1, na fase
de grupos da última temporada; o clube alemão venceu por 3-0 em casa, com Marco Reus a assinar o terceiro golo,
e por 2-0 no Principado, graças a um bis de Raphaël Guerreiro.

•  O Dortmund perdeu cinco dos dez jogos no reduto de clubes franceses (V3 E2).  O triunfo na época passada no
Mónaco foi apenas o segundo em oito jogos em França (E2 D4).

• O Dortmund venceu 17 das 18 eliminatórias europeias em que venceu a primeira mão em casa, a mais recente das
quais frente à Atalanta nos 16 avos-de-final da UEFA Europa League de 2017/18 (3-2 c, 1-1 f). O clube nunca tinha
ganho por 2-1 numa primeira mão em casa.

• A última vez que tinham ganho em casa numa primeira mão da UEFA Champions League tinha sido na meia-final
de  2012/13  com  o  Real  Madrid  (4-1  c,  0-2  f).  A  única  eliminação  após  um  triunfo  na  primeira  mão  na  Alemanha
aconteceu  na  terceira  ronda  da  Taça  UEFA  de  1987/88,  quando  bateu  o  Club  Brugge  por  3-0,  mas  perdeu  na
segunda mão na Bélgica por 5-0 após prolongamento.

• O registo do Dortmund em desempates por grandes penalidades nas provas da UEFA é de V2 D2:  
6-5 - Auxerre, meia-final da Taça UEFA por  
3-1 - Rangers, terceira eliminatória da Taça UEFA de 1999/2000  
2-4 - Club Brugge, Terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League de 2003/04
 3-4 - Udinese, primeira eliminatória da Taça UEFA de 2008/09 

Ligações e curiosidades
•  Tuchel  foi  treinador  do  Dortmund  entre  Junho  de  2015  e  Maio  de  2017,  período  em  que  ganhou  a  Taça  da
Alemanha em 2016/17.

•  Abdou  Diallo  trocou  o  Dortmund  pelo  Paris  no  Verão  passado,  depois  de  ter  feito  28  jogos  na  sua  única  época
passada na Bundesliga ao serviço do Dortmund. Passou 2017/18 no Mainz.

• Dan-Axel Zagadou ingressou no Paris em 2011, com  12 anos, tendo ficado ligado ao clube durante seis, antes de
se transferir para o Dortmund; passou 2016/17, a sua última campanha no Paris, ma equipa B.
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• Emre Can foi expulso ao ver dois cartões amarelos na derrota por 2-1 do Leverkusen em Paris, na segunda mão
dos oitavos-de-final da UEFA Champions League, em Março de 2014.

• O treinador do Dortmund, Lucien Favre, liderou os franceses do Nice entre 2016 e 2018, tendo guiado o clube ao
terceiro lugar na Ligue 1 em 2016/17 – a sua melhor classificação em 40 anos. O seu registo diante do Paris foi de
V1 E1 D2.

• Também jogaram na Alemanha: 
Juan Bernat (Bayern 2014–18) 
Thilo Kehrer (Schalke 2012–18) 
Julian Draxler (Schalke 2001–15, Wolfsburgo 2015–17)

• Draxler marcou no triunfo do Schalke sobre o Dortmund, por 2-1, em 2012/13.

• Um tento de Kehrer permitiu ao Schalke empatar 1-1 diante do Dortmund em 2016/17.

• Também jogaram em França:
Thorgan Hazard (Lens 2007–12) 
Raphaël Guerreiro (Caen 2012/13, Lorient 2013–16)

• Jogaram juntos: 
Juan Bernat e Mario Götze (Bayern 2014–16) 
Juan Bernat e Mats Hummels (Bayern 2016–18) 
Keylor Navas  e Achraf Hakimi (Real Madrid 2017/18)

•  Kylian  Mbappé  bisou  na  vitória  do  Mónaco  frente  ao  Dortmund,  por  3-2,  na  primeira  mão  em  2017  e  também
festejou um golo no jogo de volta, quando Reus assinou o remate certeiro do Dortmund (1-3).

• Colegas na selecção: 
Thilo  Kehrer,  Julian  Draxler  e  Mario  Götze,  Julian  Brandt,  Nico  Schulz,  Emre  Can,  Mats  Hummels,  Marco  Reus
(Alemanha)
Thomas Meunier e Thorgan Hazard, Axel Witsel (Bélgica) 

•  Dois  golos  de Edinson Cavani  ajudara  o  Uruguai  a  derrotar  por  2-1  e  a  eliminar  Portugal  nos  oitavos-de-final  do
Campeonato do Mundo da FIFA de 2018 FIFA.

• Guerreiro estava na equipa de Portugal que bateu a França na final do UEFA EURO 2016, realizada no Stade de
France, em St-Denis, tendo jogado os 120 minutos do triunfo por 1-0.
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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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