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Πόρτο – Ολυμπιακός απόψε. Αντάμωσαν επί της σερί σεζόν (1997-00) σε ομίλους, με
απολογισμό 3-1-2 για τους «ερυθρόλευκους»: 3/3 νίκες στην Αθήνα (όλα στο ΟΑΚΑ), 0-1-2
στο Πόρτο. Και στα έξι ματς καθόταν στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» ο Ντούσαν
Μπάγεβιτς και στα τέσσερα της Πόρτο ο Φερνάντο Σάντος.

Στατιστικά για προγνωστικά Champions League : στο 5-3-6 ενάντια σε ελληνικές ομάδες
η Πόρτο, ως γηπεδούχος είναι στο 4-1-2. Μόνο ο Παναθηναϊκός τη νίκησε στην Πορτογαλία,
τον Οκτώβριο του 1995 με την γκολάρα του Δημήτρη Μάρκου στην πορεία προς τα
ημιτελικά του
Champions League, και
ξανά 1-0 τον Μάρτιο του 2003 με τον Ολισαντέμπι. Εχει παίξει και με την ΑΕΚ, το ’78, τη
νίκησε 4-1 αλλά η «Ενωση» είχε περάσει χάρη στο 6-1 της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο 8-2-7 (με γκολ 21-21) ο απολογισμός του Ολυμπιακού ενάντια σε Πορτογάλους, σε
90λεπτο έχει να νικήσει το διπλό επί της Αρούκα τον Αύγουστο του ’16, έκτοτε δύο ήττες
από τη Σπόρτινγκ. Επί πορτογαλικού εδάφους, επιμέρους, μετρά 1-2-5, μόνο διπλό αυτό επί
της Αρούκα με γκολ του Σεμπά, μόνες ισοπαλίες το 2-2… του Γκόγκιτς τον Νοέμβριο του
’97 και το 1-1 με την Μπενφίκα το 2013.

Η Πόρτο για τελευταία φορά αντιμετώπισε ελληνική ομάδα πριν από 17 χρόνια (!), στα
προημιτελικά του UEFA το 2002-03, τότε που ο Παναθηναϊκός τη νίκησε στο «Ντας Αντας»
(κόντρα στις προβλέψεις στοίχημα ) με το γκολ του Ολισαντέμπε αλλά αποκλείστηκε με
2-0 στην παράταση της ρεβάνς της Λεωφόρου, από ισάριθμα γκολ του Ντερλέι. Η Πόρτο
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πέρασε, πήγε τελικό, κατέκτησε το τρόπαιο κόντρα στη Σέλτικ και τον επόμενο χρόνο
κατέκτησε και το Champions League. Ναι, ήταν το ματς που αποτέλεσε turning point για την
καριέρα του Ζοσέ Μουρίνιο…

Οσο για τα Πόρτο – Ολυμπιακός; 1-0 στο ΟΑΚΑ, 2-1 στο «Ντας Αντας» το 1997-98, 2-2 στο
Πόρτο και 2-1 στην Αθήνα το 1998-99 και ήττα 2-0 στην Πορτογαλία, 1-0 στο ΟΑΚΑ το
1999-00.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο και τα προγνωστικά του Νίκου Μποζιονέλου στο
Foxbet.gr
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