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Retrospectiva
A  mais  longa  participação  europeia  do  Dínamo  Zagreb  continua  nos  oitavos-de-final  frente  ao  Benfica,  clube  que
disputou mais jogos na fase a eliminar da UEFA Europa League do que qualquer outro e apresenta registo perfeito
nesta etapa da competição.

•  O Dínamo estreou-se  numa fase  de  grupos  das  provas  europeias  esta  temporada e  não  perdeu no  Grupo D da
UEFA Europa League, com quatro vitórias e dois empates,  a que se seguiu a eliminação do Viktoria Plzeň nos 16
avos-de-final.

• O Benfica passou para a UEFA Europa League depois de terminar em terceiro no seu grupo da UEFA Champions
League, atrás de Bayern e Ajax, com sete pontos. Suplantou outro participante da UEFA Champions League nos 16
avos-de-final, o Galatasaray, por um total de 2-1.

Confrontos anteriores
• Os clubes já se cruzaram duas vezes nas competições da UEFA. O Benfica suplantou o Dínamo por um total de 2-0
(0-0 fora, 2-0 em casa) na primeira eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças, em 1980/81, e por 2-0, de novo
em casa, na fase de grupos da Taça UEFA de 2004/05. Como tal, o Dínamo ainda não marcou aos "encarnados" em
três encontros.

• O Dínamo venceu três dos outros quatro encontros em casa frente a adversários portugueses, mas perdeu o mais
recente, por 0-2, frente ao Porto,  na fase de grupos da UEFA Champions League 2012/13. Saiu sempre derrotado
sempre nas seis visitas a Portugal.

• Os outros encontros do Benfica ante adversários croatas ocorreram na fase de grupos da UEFA Champions League
1994/95,  quando empatou 0-0 com o Hajduk Split  e venceu por 2-1 em casa rumo aos quartos-de-final.  Assim,  os
"encarnados" estão invictos nas cinco partidas efectuadas contra clubes croatas.

Guia de forma
Dínamo
•  O  Dínamo  corrigiu  temporada  rara  sem  troféus  em  2016/17  ao  ganhar  o  campeonato  e  a  taça  em  2017/18  –  a
terceira  "dobradinha"  em  quatro  temporadas.  Tudo  indicava  estar  a  caminho  da  terceira  participação  na  fase  de
grupos da UEFA Champions League em quatro anos, depois de afastar Hapoel Beer Sheva e Astana e empatar 1-1
na primeira  mão do "play-off"  na  casa do Young Boys,  mas a  derrota  por  1-2  em Zagreb atirou  os  croatas  para  a
UEFA Europa League.

• O Dínamo venceu os quatro primeiros jogos da fase de grupos: por 4-1 em casa, frente ao Fenerbahçe, por 2-0 no
terreno do Anderlecht e no duplo confronto ante o Spartak Trnava (2-1 fora, 3-1 casa). Garantiu o apuramento a duas
jornadas do fim e os dois derradeiros  jogos terminaram sem golos. A primeira derrota da sua participação, 1-2 em
Plzen, colocou o Dínamo em risco nos 16 avos-de-final, mas recuperou com uma vitória por 3-0 em Zagreb.

• Esta é a primeira época em que o Dínamo se apura para lá de uma fase de grupos na Europa, à 14ª tentativa, pois
nunca  tinha  chegado  às  rondas  a  eliminar  sob  a  bandeira  da  Croácia.  A  última  vez  que  atingiu  uma  fase  mais
adiantada de uma competição da UEFA aconteceu como clube jugoslavo, quando atingiu os quartos-de-final da Taça
dos Vencedores das Taças em 1969/70.

•  O  Dínamo  está  invicto  nos  seus  últimos  sete  jogos  em  casa  na  UEFA  Europa  League,  incluindo  a  fase  de
qualificação,  tendo  vencido  cinco  deles  e  marcado  17  golos.  A  derrota  ante  o  Young  Boys,  em Agosto,  é  a  única
sofrida nos últimos nove jogos europeus em Zagreb (V6 E2).

Benfica
•  Segundo  classificado  da  Liga  Portuguesa  em  2017/18  depois  de  quatro  títulos  consecutivos,  o  Benfica  iniciou  a
época europeia na terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League ao vencer o Fenerbahçe por um total de 2-
1,  antes  de  eliminar  o  PAOK  no  "play-off"  (1-1  em  casa,  4-1  fora).  Participou  por  isso  pela  nona  temporada
consecutiva na fase de grupos – 14º no total.

• Tendo terminado sem pontos no último lugar do grupo em 2017/18, desta vez as "águias" venceram em casa e fora
o AEK Atenas e garantiram o terceiro lugar no Grupo E – o outro ponto registou-se no empate 1-1 em casa com o
Ajax.  O  Galatasaray  foi  eliminado  nos  primeiros  encontros  do  Benfica  na  UEFA  Europa  League  desde  a  final  de
2014: à vitória por 2-1 em Istambul seguiu-se um empate a zero em Lisboa.

•  O Benfica participa nos oitavos-de-final  da UEFA Europa League pela quinta vez consecutiva,  registo recorde ao
lado de Valência e Zenit, tendo as suas quatro anteriores presenças sido sempre bem-sucedidas: frente ao Marselha
em 2009/10 (1-1 casa, 2-1 fora), Paris em 2010/11 (2-1 casa, 1-1 fora), Bordéus em 2012/13 (1-0 casa, 3-2 fora) e
Tottenham em 2013/14 (3-1 fora, 2-2 casa). Nunca perdeu em oito jogos nos oitavos-de- final (5V 3E) e venceu três
dos quatro partidas fora, nas quais apontou nove golos.
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• O Benfica foi derrotado em dez dos últimos 19 jogos europeus, mas as cinco vitórias e quatro empates aconteceram
todas  nesta  época,  durante  a  qual  ganhou  mais  jogos  (três)  do  que  perdeu  (dois).  O  seu  registo  fora  de  casa  na
UEFA Europa League, desde a fase de grupos até à final,  é de V10 E5 D4, com quatro triunfos e um empate nos
últimos cinco jogos.

Ligações e curiosidades
• Mario Gavranović, do Dínamo, e o atacante do Benfica, Haris Seferović, são ambos internacionais pela Suíça.

• Seferović jogou com Izet Hajrović no Grasshoppers em 2009/10.

• Filip Krovinović, médio do Benfica, é croata e actuou com Dominik Livaković e Ivan Šunjić pelo rival do NK Zagreb.
Krovinović jogou na formação do Dínamo e estreou-se pelo Zagreb num derby ante o Dínamo em 2012/13.

•  O  Dínamo  é  um  dos  quatro  clubes  em  prova  nos  oitavos-de-final  que  nunca  atingiu  esta  fase  da  UEFA  Europa
League; Slávia Praga, Eintracht Frankfurt e Rennes são os outros.

• O Dínamo é um dos dois campeões nacionais ainda em prova; o outro é o Salzburgo. Seis outras equipas foram
eliminadas nos 16 avos-de-final.

• Este é o 15º jogo do Dínamo na Europa nesta temporada; nunca tinha feito mais de 12 jogos nas provas europeias.

• O Benfica fez mais jogos na fase a eliminar da UEFA Europa League do que qualquer outro clube (34). Atingiu os
quartos-de-final  em 2010, as meias-finais em 2011 e a final em 2013 e 2014 – perdida, respectivamente, frente ao
Chelsea  em  Amesterdão  (1-2)  e  ao  Sevilha  em  Turim  (0-0,  2-4  nos  penalties).  Em  contraste,  apenas  jogou  seis
partidas na fase de grupos e nenhuma desde 2009/10.

• O Benfica operou a reviravolta no "clássico" de sábado, tendo vencido o FC Porto no Estádio do Dragão por 2-1,
com golos de João Félix e Rafa Silva.  Com este resultado, o conjunto "encarnado" saltou para a liderança da Liga
portuguesa, com uma vantagem de dois pontos relativamente aos "dragões".

Treinadores
• Antigo médio e internacional pela Croácia, cuja camisola vestiu nove vezes entre 2001 e 2004, Nenad Bjelica jogou
pelo Osijek na sua terra natal, onde ganhou a Taça da Croácia em 1999, mas passou a maior parte da carreira em
Espanha,  Alemanha  e  Áustria.  Começou  a  treinar  quando  ainda  jogava  no  Kärnten  e  passou  por  Itália  (Spezia)  e
Polónia (Lech Poznań), antes de ser escolhido para treinar o Dínamo Zagreb em Maio de 2018 – poucos dias antes
do ter ganho o campeonato e a taça.

• Bruno Lage foi  confirmado como treinador do Benfica até final da época a 14 de Janeiro. Era o responsável pela
equipa B do clube quando foi chamado para dirigir interinamente a formação principal após a saída de Rui Vitória no
início  do desse mês.  Com 42 anos,  Lage,  nascido  em Setúbal  (a  mesma cidade de José Mourinho),  desempenha
pela primeira vez as funções de técnico na primeira divisão,  mas acumulou vasta experiência noutras funções.  Foi
treinador dos escalões jovens do Benfica de 2004 a 2012 e passou depois pelo futebol inglês como adjunto de Carlos
Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea.
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-: Indica um jogador substituído +: Indica um jogador recém-entrado
*: Indica um jogador expulso +/-: Indica um jogador recém-entrado e substituído

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
Competições

Estatísticas

Plantel
D: Informação disciplinar
*: Falha jogo seguinte se admoestado
S: Suspenso
QUAL: Todas as eliminatórias da UEFA
UEL: Número total de presenças na UEFA Europa League desde a fase de grupos e até à actual jornada
UEL: Total de presenças na UEFA Europa League, da primeira eliminatória até à 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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