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Retrospectiva
FC  Shakhtar  Donetsk  e  AS  Roma  não  têm  sido  muito  felizes  nas  sua  presenças  em  oitavos-de-final  da  UEFA
Champions League, mas têm agora a oportunidade de melhorar o seu registo nesta fase da competição quando se
encontrarem na partida da primeira mão, em Kharkiv.

•  O  Shakhtar  viu-se  eliminado  em  duas  das  suas  três  presenças  em  oitavos-de-final,  mas  o  único  apuramento
aconteceu  precisamente  frente  à  Roma,  naquela  que  foi  a  primeira  presença  da  turma  ucraniana  nessa  fase  da
competição: um triunfo por 6-2 no conjunto das duas mãos na Primavera de 2011.

• A Roma, que terminou no primeiro lugar do Grupo C, está nos oitavos-de-final pela sexta vez. Contudo, não atinge
os quartos-de-final há uma década, tendo-se visto eliminada nas suas três últimas presenças nesta etapa da prova.

Encontros anteriores
•  O Shakhtar somou uma vitória confortável  frente à Roma quando as duas equipas se encontraram nesta mesma
fase da prova em 2010/11. Golos, ainda na primeira parte, de Jádson (29), Douglas Costa (36) e Luiz Adriano (41)
permitiram à formação de Donetsk vencer por 3-2 na partida da primeira mão, em Itália, apesar de um autogolo de
Razvan Raţ (28 minutos) e um golo de Jérémy Ménez (61 minutos) terem dado ainda algum alento à Roma.

• Então orientado por Mircea Lucescu, o Shakhtar confirmou, depois, o apuramento em Donetsk graças a um bis de
Willian (18, 58), com Marco Borriello a marcar pelo meio (28 minutos) de penalty, para a Roma;, Eduardo fechou as
contas perto do fim, num jogo em que a Roma se viu reduzida a dez jogadores por duplo cartão amarelo a Philippe
Mexès ainda antes do intervalo.

• Nesse encontro, disputado na Donbass Arena a 8 de Março de 2011, as equipas alinharam da seguinte forma:
Shakhtar: Pyatov,  Srna,  Chygrynskiy,  Rakitskiy,  Raţ,  Hübschman,  Mkhitaryan  (Alex  Teixeira  67),  Douglas  Costa
(Eduardo 60), Jádson, Willian, Luiz Adriano (Marcelo Moreno 75).
Roma: Doni,  Burdisso,  Juan,  Mexès,  Riise,  Taddei  (Rosi  46),  Pizarro,  De  Rossi,  Perrotta  (Caprari  86),  Borriello,
Vučinić (Brighi 65).

• Taras Stepanenko foi suplente não utilizado no Shakhtar em ambas as mãos.

• As duas equipas tinham já medido forças antes, na fase de grupos de 2006/07 da UEFA Champions League, então
com o Shakhtar a vencer 1-0 em casa graças a um golo de Ciprian Marica aos 61 minutos.

• Nessa noite, em Donetsk, a 22 de Novembro de 2006, as equipas alinharam da seguinte forma:
Shakhtar: Shust, Tymoshchuk, Kucher, Duljaj, Fernandinho (Gai 90), Brandão, Raţ, Chygrynskiy, Marica (Aghahowa
75), Srna, Jadson (Elano 81).
Roma: Doni,  Panucci,  Mancini  (Vučinić  78),  Cassetti,  Mexès,  De  Rossi,  Perrotta,  Ferrari  (Pizarro  69),  Aquilani
(Montella 78), Totti, Taddei.

• A Roma venceu depois por 4-0 em Itália, com Rodrigo Taddei, Francesco Totti, Daniele De Rossi e David Pizarro a
marcarem os golos da partida, todos eles nos derradeiros 24 minutos do encontro.

Retrospectiva
Shakhtar
• Desde esse êxito de 2011 frente à Roma, o Shakhtar viu-se eliminado nas duas presenças nos oitavos-de-final que
logrou: contra o Borussia Dortmund em 2012/13 (2-2 casa, 0-3 fora), e contra o FC Bayern München em 2014/15 (0-0
casa, 0-7 fora). A derrota nessa segunda mão frente ao é a sua mais pesada de sempre nas provas europeias.

• A turma ucraniana, contudo, encontra-se pois Invicta nos jogos em casa em oitavos-de-final da UEFA Champions
League (1V 2E).

•  A formação de Donetsk venceu os três encontros que disputou em casa no Grupo G esta temporada, batendo o
SSC Napoli por 2-1 na primeira jornada e o Feyenoord por 3-1, e o Manchester City FC por 2-1, tornando-se então na
primeira equipa a derrotar os “citizens” no conjunto de todas as provas na presente época.

• O registo caseiro do Shakhtar contra clubes italianos é de 4V 0E 6D.

• Em quarto eliminatórias a duas mãos disputadas contra emblemas italianos o Shakhtar apurou-se uma vez – o tal
êxito ante a Roma – e foi eliminado três vezes.

• O Shakhtar está, esta temporada, a jogar os seus jogos em casa na UEFA Champions League em Kharkiv devido à
situação  política  que  se  vive  na  Ucrânia;  venceu  seis  dos  seus  últimos  14  encontros  na  competição  (5E  3D),
excluindo pré-eliminatórias.

•  Márcio  Azevedo,  Taison  e  Marlos  já  conheciam  bem  o  OSK  Metalist  Stadion  antes  de  chegarem  ao  Shakhtar,
vindos do FC Metalist Kharkiv.
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• Em 2016/17, o Shakthar viu-se eliminado pelo BSC Young Boys na terceira pré-eliminatória (2-0 em casa, 0-2 fora,
2-4 nos penalties). Acabou, depois, por seguir até aos 16 avos-de-final da Europa League, onde se viu afastado pelo
RC Celta de Vigo (1-0 fora, 0-2 em casa após prolongamento).

•  Essa  derrota  com  o  Celta  pôs  fim  a  uma  série  do  Shakhtar  de  cinco  vitórias  caseiras  consecutivas  nas  provas
europeias e foi a única derrota sofrida nos seus últimos 13 jogos em casa na Europa (10V 2E).

Roma
• O registo da Roma em cinco presenças em oitavos-de-final da UEFA Champions League é de dois apuramentos e
três  eliminações.  Superou  o  Olympique  Lyonnais  (2006/07)  e  o  Real  Madrid  CF  (2007/08)  nas  duas  primeiras
ocasiões em que atingiu esta fase da competição,  mas viu-se eliminado pelo Arsenal  FC (2008/09),  pelo Shakhtar
(2010/11) e pelo Real Madrid (2015/16) nas três seguintes.

•  A  Roma  perdeu  os  últimos  quatro  jogos  que  disputou  em  eliminatórias  dos  oitavos-de-final  da  prova.  Viu-se
derrotada por 2-0 em casa e for a pelo Real Madrid há duas épocas.

•  Os  “giallorossi”  visitaram a  Ucrânia  em apenas  mais  duas  ocasiões  para  além das  vezes  em que defrontaram o
Shakhtar  e  em  ambas  essas  ocasiões  o  adversário  foi  o  FC  Dynamo  Kyiv,  sempre  na  fase  de  grupos  da  UEFA
Champions League. Perderam 2-0 em Novembro de 2004 (0-3 em casa), mas venceram 4-1 em Kiev três anos mais
tarde (2-0 em casa).

• O registo da Roma em solo ucraniano é, pois, de 1V 3D. No total, o registo é de 3V 5D. O acima referido embate
com  o  Shakhtar  em  2010/11  foi  a  única  eliminatória  a  duas  mãos  disputada  pela  Roma  contra  uma  formação
ucraniana.

• Apesar de ter terminado no primeiro lugar do Grupo C, a Roma somou apenas quarto pontos nos seus três jogos
fora de portas nesse grupo: venceu 2-1 no terreno do Qarabağ FK, empatou 3-3 no terreno do Chelsea e perdeu 2-0
na visita ao Club Atlético de Madrid,  na quinta jornada. Com 11 pontos somados, a Roma foi  quem menos pontos
somou entre os vencedores dos oito grupos.

• O triunfo em casa do Qarabağ correspondeu colocou fim a uma série de sete jogos sem ganhar da Roma na UEFA
Champions League matches em casa ou fora, incluindo pré-eliminatórias.  O anterior triunfo datava da recepção ao
Bayer 04 Leverkusen, por 3-2 a 4 de Novembro de 2015. A vitória por 3-0 sobre o Chelsea na quarta jornada e o
triunfo  caseiro,  por  1-0,  ante  o Qarabağ,  na sexta  jornada,  significam que a Roma soma agora quatro  vitórias  nos
últimos 21 jogos disputados na competição (8E 9D).

• O conjunto da capital italiana foi eliminado pelo FC Porto no “play-off” na edição da época passada da prova (1-1
fora, 0-3 em casa). Depois, na UEFA Europa League foi  até aos oitavos-de-final, onde se viu derrotado por 5-4 no
conjunto das duas mãos pelo Olympique Lyonnais.

• A Roma venceu dois dos cinco jogos que disputou for a de portas na UEFA Europa League na temporada passada,
mas na UEFA Champions League não ganhava fora há dez jogos, incluindo pré-eliminatórias (5E 5D) até ao triunfo
da segunda jornada da fase de grupos da presente edição da prova. Uma vitória por 3-2 em casa do FC Basel 1893
na fase de grupos de 2009/10, é o seu único outro sucesso nos últimos 16 jogos fora de portas na UEFA Champions
League, excluindo pré-eliminatórias (6E 8D).

Ligações entre jogadores e treinadores
• Jogaram juntos:
Taison & Juan Jesus (CA Internacional 2010)
Fred & Alisson (CA Internacional 2013)
Alan Patrick & Allison (CA Internacional 2013–14)

•  Taison  e  Juan  Jesus  foram  colegas  na  formação  brasileira  do  CA  Internacional  que  conquistou  a  Taça  dos
Libertadores em 2010.

• Colegas nas selecções:
Taison, Fred and Bernard & Alisson (Brasil)
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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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