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Retrospectiva
Porto  e  Juventus  são  duas  equipas  com  muita  experiência  na  fase  a  eliminar  da  UEFA  Champions  League,  no
entanto a história dá favoritismo à equipa italiana para este embate dos oitavos-de-final.

• O Porto terminou no segundo lugar do Grupo C atrás do Manchester City, com apenas os três golos sofridos nesse
encontro e quatro vitórias em seis jogos. Os portistas ultrapassaram a fase de grupos da UEFA Champions League
pela quarta época consecutiva.

• A Juventus, que está nos oitavos-de-final pela sétima época consecutiva, não perdeu nos cinco duelos anteriores
com o clube português (4V 1E) e passou a esta fase depois de vencer o Grupo G graças a um sensacional triunfo em
Barcelona, na sexta jornada.

Confrontos anteriores
•  A  Juventus  venceu  o  Porto  por  2-0  fora  e  por  1-0  em  casa  nos  oitavos-de-final  da  UEFA  Champions  League
2016/17. Marko Pjaca e Dani Alves marcaram na primeira mão, no Estádio do Dragão, com Paulo Dybala a converter
uma grande penalidade aos 42 minutos para decidir o duelo no Juventus Stadium.

• A Juventus somou quatro pontos frente ao Porto na primeira fase de grupos da UEFA Champions League 2001/02,
depois de um empate a zero em Portugal e um triunfo por 3-1 em Turim. Clayton marcou cedo para os visitantes, que
eram  treinados  por  Octávio  Machado,  mas  Alessandro  Del  Piero  e  Paolo  Montero  operaram  a  reviravolta  para  a
Juventus de Marcello Lippi. David Trezeguet confirmou o triunfo dos anfitriões perto do final.

• Os "bianconeri" também bateram o Porto por 2-1 na final da Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1984, em
Basileia.  Beniamino  Vignola  inaugurou  o  marcador  para  a  Juventus,  mas  a  equipa  dirigida  por  António  Morais
empatou  através  de  António  Sousa.  Perto  do  intervalo,  Zbigniew  Boniek  deu  o  título  à  Juventus  de  Giovanni
Trapattoni.

Guia de forma
Porto
• O Porto está invicto nesta edição da UEFA Champions League desde a derrota por 3-1 na 1ª jornada, no reduto do
Manchester  City,  tendo vencido os três jogos seguintes,  em casa frente a Olympiacos e Marselha (3-0),  aos quais
juntou um triunfo por 2-0 em França. O nulo na recepção ao Manchester City garantiu a conquista do segundo lugar
do Grupo C. Os portistas completaram uma série de cinco jogos sem sofrer golos na UEFA Champions League ao
vencerem em casa do Olympiacos, por 2-0, na sexta jornada.

• Os "dragões" não sofrem golos nesta competição há 467 minutos.

• 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 português conseguiu passar aos oitavos-de-final nas última quatro
participações na fase de grupos.

• A campanha do Porto na UEFA Champions League 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 16 avos-de-final pelo Leverkusen (1-2 f, 1-3 c).

• O Porto saiu derrotado em quatro dos últimos nove jogos na UEFA Champions League propriamente dita (4V 1E) e
venceu apenas quatro dos últimos nove jogos europeus em casa (2E 3D).

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

• O registo do Porto nos oitavos-de-final é: 4V 7D. Venceu apenas duas das últimas seis eliminatórias, embora tenha
saído vencedor da última, frente à Roma, em 2018/19 (1-2 f, 3-1 c ap).

•  Este triunfo na recepção à Roma foi  o sexto do Porto no seu estádio em 11 campanhas nos oitavos-de-final  (3E
2D), após as derrotas com Juventus (2016/17) e Liverpool (2017/18).

•  A derrota com a Juventus em 2017 é o único desaire do Porto nos últimos nove jogos em casa frente a equipas
italianas (4V 4E).

Juventus
• Esta época, a equipa de Andrea Pirlo somou 15 pontos na fase de grupos e garantiu o primeiro lugar do Grupo G na
última ronda, ao ganhar por 3-0 no terreno do Barcelona - que tinha vencido por 2-0 em Turim, na segunda jornada -
ficando em vantagem nos confrontos directos. A Juventus também venceu ambos os jogos frente a Dínamo Kiev (2-0
f, 3-0 c) e Ferencváros (4-1 f, 2-1 c). 
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•  Cristiano  Ronaldo  marcou  ao  Ferencváros  na  quarta  jornada  e  conta  com golos  em 16  edições  consecutivas  da
UEFA Champions League, proeza só igualada por Lionel Messi e Karim Benzema.

• Álvaro Morata é um dos melhores marcadores da UEFA Champions League desta época, com seis golos, a par de
Neymar (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Dortmund) e Marcus Rashford (Manchester United, já eliminado).

• Campeã de Itália pela nona época consecutiva em 2019/20, 36º título no total, a Juventus disputa a 21ª campanha
na  UEFA  Champions  League.  Os  italianos  atingiram  os  oitavos-de-final  em  18  ocasiões  e  em  2020/21  estão
presentes pela sétima vez sefuida na fase a eliminar.

•  Os  "bianconeri",  sob  o  comando  de  Maurizio  Sarri,  venceram  o  grupo  na  época  passada  à  frente  do  Atlético
também com cinco vitórias em seis jogos (1E), mas foram eliminados pelo Lyon nos oitavos-de-final devido aos golos
fora (0 -1 f, 2-1 c).

•  A equipa de Turim venceu o seu grupo na UEFA Champions League em 13 ocasiões,  incluindo nas últimas três
épocas.

•  Campeã  europeia  em  1985  e  1996,  a  Juventus  disputou  nove  finais  da  Taça  dos  Clubes  Campeões  Europeus,
tendo perdido sete (um recorde), incluindo as últimas cinco.

• A Juventus venceu cinco dos últimos seis jogos europeus fora (1D). O desaire em Lyon, na época passada, foi o
único nos últimos oito desafios como visitante (5V 2E).

•  A  Juventus  está  pela  12ª  vez  nos  oitavos-de-final  da  UEFA Champions  League  (7V  4D).  A  eliminação  frente  ao
Lyon em 2019/20 colocou um ponto final numa série de três apuramentos consecutivos.

• A última deslocação dos "bianconeri" a Portugal terminou com um empate a um golo frente ao Sporting, na fase de
grupos da UEFA Champions League 2017/18. Assim, o seu registo total frente a equipas portuguesas é: 8V 3E 4D
(2V 1E 3D fora). As quatro derrotas foram frente ao Benfica.

• O registo da Juventus em eliminatórias frente a clubes portugueses é: 3V 2D.

Ligações e curiosidades
• Alex Sandro (2011-15) e Danilo (2012-15), laterais da Juventus, jogaram pelo Porto. Alex Sandro marcou três golos
em 135 jogos em todas as competições e conquistou dois campeonatos, os mesmos ganhos por Danilo, autor de 12
golos em 138 jogos pelos "dragões".

•  Cristiano  Ronaldo marcou 102 golos  em 170 internacionalizações  por  Portugal.  Em 2002/03,  na única  época em
que jogou como profissional no seu país, não evitou que o Sporting perdesse por 1-0 em casa e por 2-0 fora frente ao
Porto.

• Ronaldo jogou no Sporting entre 1997 e 2003, altura em que assinou pelo Manchester United. Marcou cinco golos
em 25 jogos em todas as competições pela equipa principal do clube de Alvalade.

• Ronaldo fazia parte da equipa do Manchester United que foi eliminada pelo Porto, com um total de 3-2, nesta fase
da UEFA Champions League 2003/04 (1-2 f, 1-1 c). Posteriormente, em 2008/09, marcou o único golo no Estádio do
Dragão, na segunda mão dos quartos-de-final, e permitiu aos "red devils" seguirem em frente com um resultado total
de 3-2.

• Também jogaram em Portugal:
Merih Demiral (Alcanenense 2016/17, Sporting B 2017/18)

• Jogaram em Itália:
Felipe Anderson (Lazio 2013–18) 
Iván Marcano (Roma 2018/19)

•  Felipe  Anderson  saiu  derrotado  dos  11  jogos  que  disputou  frente  à  Juventus  ao  serviço  da  Lazio,  nos  quais  se
incluem as finais da Taça de Itália em 2014/15 (1-2, ap) e 2016/17 (0-2).

• Jesús Corona marcou a Wojciech Szczęsny na vitória por 3-0 do Porto em Roma na segunda mão do "play-off" da
UEFA Champions League 2016/17.

•  Sérgio  Conceição,  treinador  do Porto,  assinalou a estreia  pela  Lazio  com o golo  da vitória  sobre a Juventus,  em
período de compensação, na Supertaça de Itália de 1998. O internacional português alinhou no clube de Roma até
2000, tendo depois passado por Parma (2000/01) e Inter (2001-03). O seu registo na Serie A frente à Juventus é: 2V
3E 2D.

• Sérgio Conceição foi colega de equipa de Pavel Nedvěd, actual vice-presidente da Juventus, na Lazio.

• O Milan, onde alinhava Andrea Pirlo, bateu o Porto por 1-0 na SuperTaça Europeia de 2003.

•  Enquanto jogadores,  Sérgio  Conceição e Pirlo  defrontaram-se sete vezes,  com o português a somar três vitórias
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face  a  apenas  uma  do  italiano.  Um  dos  empates,  a  um  golo,  foi  na  segunda  mão  das  meias-finais  da  UEFA
Champions League 2002/03, resultado que permitiu a passagem à final do Milan de Pirlo à custa do Inter de Sérgio
Conceição. O Milan conquistou o título ao bater a Juventus após desempate por grandes penalidades.

• Pepe ajudou Portugal a vencer a Suécia de Dejan Kulusevski duas vezes na UEFA Nations League 2020/21, por 2-
0 fora, em Setembro, e por 3-0 em casa, em Outubro.

•  O Uruguai  de Rodrigo Bentancur levou a melhor sobre Portugal,  por 2-1,  nos oitavos-de-final  do Campeonato do
Mundo de 2018, apesar do golo de Pepe.

• Jogaram juntos:
Pepe e Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2009–17)
Pepe e Álvaro Morata (Real Madrid 2010/14, 2016/17)
Pepe e Danilo (Real Madrid 2015–17)
Felipe Anderson, Alex Sandro e Danilo (Santos 2010–11)

• Ronaldo e Pepe não evitaram que o Real Madrid fosse eliminado pela Juventus, com um resultado total de 3-2, nas
meias-finais de 2014/15; Morata marcou em ambos os jogos pelos "bianconeri".

• Colegas de selecção:
Pepe, Sérgio Oliveira e Cristiano Ronaldo (Portugal)
Luis Díaz, Mateus Uribe e Juan Cuadrado (Colômbia)
Agustín Marchesín e Paulo Dybala (Argentina)
Felipe Anderson, Alex Sandro, Danilo e Arthur (Brasil)

• Danilo e Sérgio Oliveira estiveram em lados opostos na final do Campeonato do Mundo de Sub-20 de 2011, em que
o Brasil bateu Portugal, por 3-2, em Bogotá, na Colômbia.

Últimas notícias
Porto
• Alterações no plantel da UEFA Champions League
Entrada: Carraça
Saída: Shoya Nakajima

•  Após  a  sexta  jornada,  o  Porto  aumentou  a  sua  série  vitoriosa  para  dez  jogos,  todas  as  competições  incluídas,
sequência que terminou com o empate 1-1 frente ao Benfica a 15 de Janeiro.

•  Nessa  série  vitoriosa  inclui-se  o  triunfo  por  2-0  sobre  o  Benfica  na  Supertaça  de  Portugal,  a  23  de  Dezembro,
naquele que foi o 22º título do Porto na competição.

•  Os  "dragões"  marcaram  nos  seus  últimos  54  jogos  em  casa  no  campeonato.  A  meia  centena  foi  alcançada  na
vitória por 2-0 sobre o Nacional, a 20 de Dezembro, tendo sido apenas a quarta vez que atingiram essa marca nos
127 anos de história do clube. O Porto recuperou de dois golos de desvantagem para empatar 2-2 em casa com o
Boavista, no sábado.

• A 19 de Janeiro o Porto foi eliminado pelo Sporting, futuro campeão, nas meias-finais da Taça da Liga.

• A 10 de Fevereiro o Porto empatou a um golo com o Braga na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.
O segundo jogo está marcado para o dia 3 de Março.

• Sérgio Oliveira marcou o seu 14º golo esta época em todas as competições  com um penált no sábado, antes de
falhar  outra  conversão  quatro  minutos  depois.  É  a  melhor  marca  para  um  médio  do  clube  desde  os  12  golos  de
Lucho González em 2008/09.

• Mehdi Taremi marcou o primeiro golo no sábado e tem os mesmos golos do que Sérgio Oliveira, sendo ambos os
melhores  marcadores  do  Porto.  O  avançado  iraniano  apontou  cinco  golos  em  cinco  jogos  na  Taça  de  Portugal  e
facturou dez nos seus últimos 13 jogos em todas as competições.

• Nanú não joga desde que sofreu um traumatismo craniano no empate a zero com o Belenenses, a 4 de Fevereiro.

•  Zaidu  Sanusi  voltou  a  jogar  ao  entrar  ao  intervalo  frente  ao  Boavista,  isto  após  ter  estado  ausente  desde  7  de
Fevereiro, quando foi suplente utilizado contra o Braga.

• Otávio sofreu uma distensão muscular na perna durante a vitória por 2-0 na Taça de Portugal sobre o Gil Vicente a
29 de Janeiro e também voltou a jogar ao entrar ao intervalo contra o Boavista.

• Em Dezembro, Sérgio Oliveira e João Mário renovaram os seus contratos até Junho de 2025.

• Sérgio Conceição já orientou o Porto em 198 jogos, ultrapassando Jesualdo Ferreira (188) como terceiro treinador
com mais jogos pelo clube, atrás apenas de Artur Jorge (255) e José Maria Pedroto (321).*
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Juventus
• Alterações no plantel da UEFA Champions League
Entradas: Nenhuma
Saídas: Elia Petrelli (Génova), Manolo Portanova (Génova), Franco Tongya (Marselha)

• Desde a sexta jornada europeia, a Juventus ganhou oito dos 12 jogos disputados na Serie A (E1 D3). Perdeu no
sábado por 1-0 no terreno do Nápoles.

• Os "bianconeri" também conquistaram a Supertaça de Itália após vencerem o Nápoles, por 2-0, a 20 de Janeiro e
apuraram-se para a final da Taça de Itália ao eliminarem Génova (3-2 ap, 13 de Janeiro), SPAL (4-0, 27 de Janeiro) e
Inter (2-1 fora e 0-0 em casa). O adversário na final de 18 de Maio será a Atalanta.

• O golo do Inter tinha sido o único sofrido pela Juventus em sete jogos em todas as competições antes do tento de
sábado por parte do Nápoles.

• Giorgio Chiellini fez diante do Nápoles o jogo 400 na Serie A e a partida 500 como titular da Juventus em todas as
provas.

•  O  avançado  tunisíno  Hamza  Rafia  assinalou  a  sua  estreia  pela  Juventus  marcando  o  golo  decisivo  frente  ao
Génova.

•  O médio  brasileiro  Arthur  estreou-se  a  marcar  pela  Juve no triunfo  por  2-0  sobre  o  Bolonha,  a  24  de Janeiro.  O
lateral-esquerdo Gianluca Frabotta fez o mesmo, mas na vitória por 4-0 sobre a SPAL, na Taça de Itália.

• Weston McKennie marcou o seu quarto golo esta época em todas as competições frente ao Bolonha, naquele que é
o melhor registo goleador da sua carreira.

• Cristiano Ronaldo marcou os golos do Juve na vitória ante o Inter na Taça de Itália, a oitava vez que marcou mais
do que um golo esta temporada; ainda não conseguiu assinar um "hat-trick" em 2020/21.

• Ronaldo soma 16 golos em 18 jogos na Serie A em 2020/21. O segundo melhor marcador da Juventus nesta edição
do campeonato é Federico Chiesa, com cinco. Em todas as competições, Ronaldo contabiliza 23 golos em 26 jogos,
tendo agora um total de 763 golos na carreira como sénior.

•  O  guarda-redes  Gianluigi  Buffon,  que  completou  43  anos  a  28  de  Janeiro,  disputou  o  seu  1100º  jogo  como
profissional no triunfo por 2-1 sobre o Inter na Taça de Itália, mantendo a baliza inviolada no segundo jogo.

•  Arthur  falhou  os  jogos  da Juve  frente  a  Inter  e  Nápoles  devido  a  uma lesão na perna,  enquanto  Juan Cuadrado
sofreu uma lesão na coxa na derrota em Nápoles.

• Paulo Dybala não joga desde que sofreu uma lesão no ligamento de um joelho durante a recepção ao Sassuolo, em
jogo do campeonato realizado a 10 de Janeiro.

• Aaron Ramsey falhou os últimos quatro jogos da Juve devido a ua lesão na coxa.

•  Ronaldo  integrou  a  Equipa  do  Ano  2020  dos  Adeptos  do  UEFA.com.  Foi  escolhido  pela  15ª  vez  e  tem  estado
sempre presente desde 2007.
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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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