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Retrospectiva
O Olympiacos  chega  ao  Porto  moralizado  pelo  triunfo  conseguido  nos  instantes  finais  na  primeira  jornada,  mas  a
equipa de Sérgio Conceição também estará motivada pelo que fez na estreia, apesar da derrota.

• O Porto adiantou-se no reduto do Manchester City graças a um golo madrugador de Luis Díaz. A equipa da casa
empatou pouco depois e acabou por ganhar por 3-1. O Olympiacos também marcou, mas o golo de Ahmed Hassan
ao Marselha aconteceu nos descontos e foi o único do encontro.

Confrontos anteriores
•  Este é o sétimo encontro entre os dois clubes e os seis anteriores ocorreram num período de apenas dois anos,
entre 1997 e 1999, sendo que as equipas da casa só não ganharam um jogo.

• Todos estes jogos aconteceram também na fase de grupos da UEFA Champions League: o Olympiacos venceu por
1-0,  no Pireu,  em Setembro de 1997,  antes do triunfo  do Porto,  por  2-1  em Portugal,  dois  meses depois;  o  actual
treinador do Porto,  Sérgio Conceição,  alinhou em ambas as partidas.  Estas seriam as únicas vitórias de ambas as
equipas nessa época, em que o Olympiacos terminou em terceiro do grupo, atrás de Real Madrid e Rosenborg, com
cinco pontos, mais um do que o Porto.

• Em 1998/99 os clubes empataram 2-2 em Portugal, num jogo em que três dos quatro golos foram marcados depois
dos  82  minutos.  Siniša  Gogić  fez  o  golo  do  empate  do  Olympiacos  aos  89,  antes  do  triunfo  por  2-1  na  Grécia.  O
Olympiacos acabou por ganhar o grupo com 11 pontos, enquanto o Porto foi eliminado ao terminar em terceiro, com
sete.

• As equipas voltaram a encontrar-se na primeira fase de grupos de 1999/2000: o Porto venceu por 2-0 em casa e o
Olympiacos ganhou por 1-0 na Grécia. Por isso, desta vez foi a equipa portuguesa a seguir em frente após ficar no
segundo lugar, atrás do Real Madrid, tendo Olympiacos sido terceiro classificado.

Guia de forma
Porto
• Esta é a 24ª campanha do Porto na fase de grupos da UEFA Champions League, registo apenas superado por Real
Madrid e Barcelona (ambos com 25).

• O campeão de Portugal qualificou-se para os oitavos-de-final nas suas últimas três participações na fase de grupos.

• A campanha do Porto na UEFA Champions League de 2019/20 durou apenas uma ronda, pois o Krasnodar impôs-
se na terceira pré-eliminatória graças aos golos apontados fora (1-0 f, 2-3 c). Os "dragões" transitaram para a UEFA
Europa  League  e  venceram o  seu  grupo,  levando  a  melhor  sobre  Rangers,  Young  Boys  e  Feyenoord,  mas  foram
eliminados nos oitavos-de-final pelo Leverkusen (1-2 f, 1-3 c).

• O Porto saiu derrotado em quatro dos últimos cinco jogos na UEFA Champions League (a partir da fase de grupos,
1V), mas esteve sem perder durante nove jogos na fase de grupos (7V 2E), tendo vencido quatro de seguida antes
da derrota no terreno do Manchester City.

• Em 2019/20, a equipa de Sérgio Conceição alcançou a oitava "dobradinha" do historial  do clube, ao conquistar o
29º campeonato e a 17ª Taça de Portugal.

• Os "dragões" venceram apenas dois dos últimos seis jogos europeus em casa (1E 3D).

• O último jogo do Porto em casa frente a uma equipa grega saldou-se numa derrota por 1-0 frente ao Panathinaikos,
na primeira mão dos quartos-de-final da Taça UEFA de 2002/03. A equipa de José Mourinho venceu a segunda mão
por 2-0 - a primeira vitória do Porto na Grécia à sétima tentativa (2E 4D) - e acabou por conquistar o troféu.

• O registo do Porto em casa frente a equipas gregas é de 4V 1E 2D.

Olympiacos
• O Olympiacos está pela 20ª vez na fase de grupos. Em 2019/20 ficou no terceiro lugar do grupo, atrás do Bayern,
que viria a ser campeão, e do Tottenham Hotspur, somando quatro pontos, mais um que o Estrela Vermelha.

•  A  equipa de Pedro  Martins  conseguiu  depois  um triunfo  histórico  sobre  o  Arsenal  nos  16 avos-de-final  da  UEFA
Europa League, seguindo em frente devido aos golos marcados fora após uma igualdade a dois golos (0-1 f, 2-1 c).
Nos oitavos-de-final já não conseguiu bater outro clube inglês, sendo eliminada pelo Wolves (1-1 c, 0-1 f).

•  Esta  época  o  clube  do  Pireu  somou  o  quarto  sucesso  no  "play-off"  da  UEFA  Champions  League  em  quatro
participações ao bater os cipriotas do Omonoia (2-0 c, 0-0 f).

• Esses resultados prolongaram a invencibilidade do Olympiacos em eliminatórias europeias para 18 jogos (14V 4E),
em  casa  e  fora,  desde  a  derrota  por  1-0  no  terreno  do  Hapoel  Beer-Sheva,  na  terceira  pré-eliminatória  da  UEFA
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Champions League de 2016/17.

• Campeão da Grécia pela 45ª vez em 2019/20 - o primeiro título desde 2017 - o Olympiacos também conquistou a
Taça da Grécia, pela 28ª vez, completando a 18ª "dobradinha".

• O Olympiacos perdeu os últimos sete jogos fora de casa na fase de grupos da UEFA Champions League, desde o
triunfo por 1-0 no terreno do Dínamo Zagreb, em Outubro de 2015. Este foi apenas o segundo triunfo nos últimos 13
jogos como visitante (11D).

• Os gregos perderam quatro dos últimos seis jogos fora nas competições europeias (1V 1E).

• O Olympiacos perdeu cinco dos oito jogos que disputou em Portugal (1V 2E), incluindo o mais recente, um desaire
por 3-1 no terreno do Sporting CP, na fase de grupos da UEFA Champions League de 2017/18. A derrota por 3-2 na
recepção aos lisboetas colocou fim à série de seis jogos do Olympiacos sem perder frente a clubes lusos, em casa e
fora (5V 1E).

Ligações e curiosidades
• José Sá foi jogador do Porto entre 2016 e 2018, evitando sofrer golos em 12 dos 27 jogos em que esteve na baliza
da equipa principal. Sérgio Conceição treinou o guarda-redes em 2017/18.

•  O treinador principal  do Olympiacos,  Pedro Martins,  dirigiu União Lamas (2006/07),  Lusitânia (2007–09),  Espinho
(2009–10), Marítimo (2010–14), Rio Ave (2014–16) e Vitória SC (2016–18) em Portugal.

• Pedro Martins foi brevemente treinador-adjunto do FC Porto na época de 2004/05. O seu registo frente aos portistas
como treinador principal é de 1V 2E 15D.

• Moussa Marega foi treinado por Pedro Martins no Vitória SC em 2016/17.

•  Pedro Martins  defrontou o Porto  19 vezes como jogador  ao serviço de cinco clubes diferentes (2V 6E 11D) e foi
expulso duas vezes,  incluindo na primeira  mão da Supertaça de Portugal  de 1995,  que o Sporting CP acabou por
conquistar após um jogo de desempate.

• Já jogaram em Portugal:
Bruma (Sporting CP 2007–13)
Rúben Semedo (Sporting CP 2010–17, Vitória FC 2015/16 por empréstimo, Rio Ave 2019)
Pêpê (Benfica 2009–19, Estoril 2017/18 por empréstimo, Vitória SC 2018–20)
Ahmed Hassan (Rio Ave 2012-15, Braga 2015–18)
Hilal Soudani (Vitória SC 2011–13) 
Rúben Vinagre (formação do Sporting CP 2012–15)

• Já jogou na Grécia: 
Sérgio Oliveira (PAOK 2019 por empréstimo)

•  Sérgio  Oliveira  ajudou  o  PAOK  a  fazer  a  "dobradinha",  com a  conquista  do  campeonato  e  da  Taça  de  Portugal
durante uma passagem de seis meses na Grécia, na segunda metade da época 2018/19.

• O treinador do Porto, Sérgio Conceição, foi jogador do PAOK entre 2008 a 2010, as duas últimas épocas antes de
terminar  a  carreira.  Defrontou  por  seis  vezes  o  Olympiacos  (1V  2E  3D)  e  marcou  o  golo  que  valeu  o  triunfo  na
primeira mão dos quartos-de-final da Taça da Grécia, em Fevereiro de 2009.

•  Os treinadores Pedro Martins e Sérgio Conceição já se defrontaram por 14 vezes nas competições portuguesas,
com Sérgio Conceição a somar nove vitórias contra as duas de Pedro Martins.

•  Pedro Martins  levou vantagens nos duelos com Sérgio  Conceição quando eram ambos jogadores,  somando três
vitórias contra uma em cinco encontros.

• Jogaram juntos:
Otavio, Jesús Manuel Corona e José Sá (Porto 2016–18)
Moussa Marega e José Sá (Marítimo 2015/16, Porto 2017/18)
Wilson Manafá e Bruma (Sporting CP 2012/13)

• Colegas nas selecções:
Cláudio Ramos, Pepe, Sérgio Oliveira, José Sá, Rúben Semedo e Bruma (Portugal)
Sérgio Oliveira, José Sá e Bruma (Portugal Sub-21)
Diogo Leite, Diogo Costa e Rúben Vinagre (Portugal Sub-21)
Mamadu Loum, Ousseynou Ba e Pape Abou Cissé (Senegal)

Notícias das equipas
Porto
• Transferências de Verão
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Entradas: Carraça  (Boavista)*,  Cláudio  Ramos  (Tondela),  Zaidu  Sanusi  (Santa  Clara),  Mehdi  Taremi  (Rio  Ave),
Evanilson  (Fluminense),  Toni  Martínez  (Famalicão),  Nanú  (Marítimo),  Malang  Sarr  (Chelsea,  empréstimo),  Marko
Grujić (Liverpool, empréstimo), Felipe Anderson (West Ham, empréstimo)
* Não está inscrito na UEFA Champions League
Saídas: Fábio  Silva  (Wolves),  Vítor  Ferreira  (Wolves,  empréstimo),  Danilo  Pereira  (Paris,  empréstimo),  Alex  Telles
(Manchester United), Tomás Esteves (Reading, empréstimo), Yordán Osorio (Parma), Zé Luís (Lokomotiv)

• O próximo jogo de Pepe na UEFA Champions League, da fase de grupos até à final, será o seu 100º. Será o 40º
jogador a atingir essa marca.

• O Porto ganhou dez dos últimos 14 jogos em todas as competições (E1 D3). No sábado venceu o Gil Vicente por 1-
0  em  jogo  do  campeonato,  com  o  avançado  Evanilson,  no  seu  segundo  jogo  pelos  "dragões",  a  marcar  o  golo
solitário.

• Os "dragões" perderam três dos últimos 15 jogos no campeonato (V10 E2), tantos quanto nos 35 jogos anteriores
na prova (V28 E4).

•  Pepe somou a sua 113ª  internacionalização por  Portugal  na vitória  por  3-0 sobre a Suécia,  a  14 de Outubro,  na
UEFA Nations League, tornando-se agora no defesa mais internacional pelo país. Na classificação global, subiu ao
quarto lugar.

• Fábio Vieira fez uma assistência na vitória por 3-0 de Portugal na visita a Gibraltar, a 13 de Outubro, na qualificação
para o Campeonato da Europa Sub-21 da UEFA.

•  O reforço Zaidu Sanusi  estreou-se pela selecção principal  da Nigéria  numa derrota por  1-0 frente à Argélia,  num
amigável realizado a 9 de Outubro.

• O mexicano Jesús Corona marcou no empate a dois golos no amigável frente à Argélia, realizado a 13 de Outubro.

• Um penálti de Mehdi Tahremi ajudou o Irão a vencer por 2-1 o amigável frente ao Uzbequistão, a 8 de Outubro.

•  Otávio contraiu um problema muscular  no empate a dois golos com o Sporting CP, a 17 de Outubro,  e não joga
desde então.  Já Luis  Díaz defrontou a equipa inglesa mas foi  substituído  na segunda parte,  com um problema na
coxa, tendo falhado o jogo do fim-de-semana.

•  Mouhamed Mbaye enfrenta  uma pargem longa após ter  sofrido  uma lesão grave no joelho  durante  um treino  no
início de Setembro.

Olympiacos 
• Transferências de Verão 
Entradas: Rafinha (Flamengo), Pêpê (Vitória SC), Yann M'Vila (St-Étienne), José Holebas (Watford), Rúben Vinagre
(Wolves,  empréstimo),  Bruma  (PSV,  empréstimo),  Ögmundur  Kristinsson*  (Larissa),  Mohamed  Dräger  (Freiburg),
Tiago  Silva*  (Nottingham  Forest),  Ahmed  Hassan  (Braga),  Alexandros  Nikolias*  (PAS  Giannina),  Apostolos
Apostolopoulos* (Panserraikos), Pavlos Mavroudis* (Panathinaikos) 
* Não está inscrito na UEFA Champions League
Saídas: Lazaros  Christodoulopoulos  (Atromitos),  Omar  Elabdellaoui  (Galatasaray),  Kostas  Tsimikas  (Liverpool),
Giorgos  Xenitidis  (Jeunesse  Esch,  empréstimo),  Alexandros  Voilis  (Jeunesse  Esch,  empréstimo),  Guilherme  (al-
Sadd), Miguel Ángel Guerrero (Nottingham Forest),  Vasilis Torosidis (fim de carreira),  Marios Siampanis (Aris),  Igor
Silva  (Osijek),  Franco  Soldano  (Boca  Juniors,  empréstimo),  Leonardo  Koutris  (Fortuna  Düsseldorf,  empréstimo),
Ioannis Kosti (Larissa, empréstimo), Svetozar Marković (Partizan, empréstimo), Fodé Camara (Chania, empréstimo),
Yassine  Meriah  (Rizespor,  empréstimo),  Alexandros  Nikolias  (Larissa,  empréstimo),  Nikola  Čumić  (Gijón,
empréstimo),  Nemanja  Nikolić  (Chania,  empréstimo),  Abdoulaye  Keita  (Ajaccio,  empréstimo),  Giannis  Masouras
(Górnik Zabrze, empréstimo), Fiorin Durmishaj (Larissa, empréstimo), Stefanos Evangelou (Górnik Zabrze), Dimitris
Manos  (Aris),  Thanasis  Kostanasios  (Ergotelis),  Yaya  Banana  (fim  de  contrato),  Cafú  (Nottingham  Forest,
empréstimo)

• O próximo jogo de Mathieu Valbuena na UEFA Champions League, da fase de grupos até à final, será o seu 50º.

• A formação helénica ainda não perdeu esta época, num total de sete jogos (V5 E2), e sofreu apenas um golo, no
empate a um no reduto do PAS Giannina, em jogo do campeonato grego realizado a 4 de Outubro.

• O jogo do campeonato frente ao PAOK, agendado para o fim-de-semana de 24 e 25 de Outubro, foi adiado.

•  O Olympiacos derrotou o AEK Atenas por  1-0 na final  da Taça da Grécia  da época passada,  adiada para 12 de
Setembro, com Lazar Randjelović a marcar o tento solitário.

• Mady Camara é ausência devido a doença desde 20 de Outubro.

• Pêpê ainda não se estreou pelo Olympiacos, mas estretanto já recuperou de uma lesão muscular.
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• O extremo Bruma, contratado este Verão mas que tinha sofrido uma lesão muscular no seu último jogo pelo PSV
Eindhoven, a 27 de Setembro, retomou os treinos sem limitações a 12 de Outubro.

•  Rúben  Vinagre  foi  substituído  a  meio  da  primeira  parte  do  triunfo  por  3-0  de  Portugal  em  Gibraltar,  em  jogo  de
qualificação do Campeonato da Europa Sub-21 da UEFA, realizado a 13 de Outubro. O defesa sofreu um toque no
pé direito mas recuperou a tempo de defrontar o Marselha, naquela que foi a sua estreia pelo Olympiacos.

• Rúben Semedo somou a primeira internacionalização sénior por Portugal no empate a zero com a Espanha, jogo
amigável realizado a 7 de Outubro.

• Ousseynou Ba cumpriu a primeira internacionalização sénior pelo Senegal a 9 de Outubro, num amigável frente a
Marrocos, no qual Youssef El-Arabi, seu colega de equipa no Olympiacos, fez o terceiro golo marroquino numa vitória
por 3-1. Pape Cissé foi suplente-utilizado pelo Senegal na segunda parte.

• A 13 de Outubro, El-Arabi cumpriu o primeiro jogo como titular por Marrocos desde 9 de Janeiro de 2017, assistindo
para  o  golo  inaugural  no  empate  a  um  no  amigável  frente  à  RD  Congo.  Quatro  dias  antes,  tinha  sido  suplente-
utilizado e marcado um golo ao Senegal.

•  Mohamed Dräger marcou o seu primeiro golo pela Tunísia  no empate a um no amigável  com a Nigéria,  a 13 de
Outubro.

• Kostas Fortounis marcou o golo da Grécia na derrota por 2-1 no amigável frente à Áustria, a 7 Outubro.

• O guarda-redes Kostas Tzolakis, de apenas 17 anos e que defendeu a baliza do Olympiacos na final da Taça da
Grécia, renovou contrato até 2024.
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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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