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Retrospectiva
O Sporting CP vai efecutar a longa viagem entre Lisboa e Astana, quase de uma ponta à outra do continente, para
defrontar o campeão do Cazaquistão na primeira mão dos 16 avos-de-final da UEFA Europa League.

•  O  FC  Astana  tornou-se  no  primeiro  clube  do  Cazaquistão  a  participar  na  fase  a  eliminar  de  uma  competição
europeia.  Conseguiu-o como segundo classificado do Grupo A,  atrás do Villarreal,  enquanto o Sporting provém da
UEFA Champions League, onde terminou atrás de Barcelona e Juventus.

Jogos anteriores
• Esta é a primeira vez que os dois clubes se enfrentam, sendo que o Sporting também nunca defrontou adversários
cazaques.

• Já o Astana mediu forças com o Benfica, rival citadino do Sporting, na UEFA Champions League 2015/16. Estreou-
se na fase de grupos com uma derrota por 2-0 em Lisboa, antes de empatar a dois golos em Astana, após ter estado
a vencer por 2-0. Patrick Twumasi e Marin Aničić, que ainda se mantêm no clube, marcaram os golos dos anfitriões.

Guia de forma
• A derrota na Astana Arena frente ao Villarreal, na quinta jornada (2-3), terminou com uma série invicta de 17 jogos
europeus  em  casa  (V9  E8),  desde   desaire  por  3-0  frente  ao  mesmo  adversário  no  "play-off"  da  UEFA  Europa
League  2014/15.  No  entanto,  o  Astana  recuperou  e  venceu  por  1-0  no  reduto  do  Slavia  Praga  na  última  ronda,
garantindo a qualificação histórica para os 16 avos-de-final, à custa do oponente checo.

• O Astana marcou nos últimos oito jogos europeus caseiros, num total de 18 golos, a uma média de 2.25 por jogo.

• O Sporting perdeu seis dos últimos oito jogos europeus fora, e 18 dos últimos 26 (V3 E5). Ganhou apenas um dos
últimos 15 jogos fora na UEFA Europa League, "play-off" incluido, contabilizando dez derrotas.

• Os "leões", que perderam a final da Taça UEFA de 2004/05 em casa, diante do CSKA Moscovo (1-3), estão nos 16
avos-de-final  da  UEFA  Europa  League  pela  sexta  vez.  Nesta  fase  soma  dois  apuramentos  nas  últimas  cinco
participações, frente a Everton, em 2009/10, e Legia Varsóvia, em 2011/12, mas perdeu os dois últimos, em 2015 e
2016. O Sporting nunca venceu o jogo fora nesta fase da competição (E2 D3).

•  Eliminado pelo  Celtic  no "play-off"  da UEFA Champions League com um resultado total  de 8-4 (0-5 fora,  4-3 em
casa), o Astana estreia-se numa fase a eliminar de uma prova europeia, após já ter disputado uma fase de grupos
em três ocasiões: UEFA Champions League, em 2015/16, e UEFA Europa League, em 2016/17 e 2017/18.

• O Sporting terminou a Liga portuguesa da época passada no terceiro lugar,  atingindo a fase de grupos da UEFA
Champions  League  graças  a  uma  goleada  por  5-1  em  casa  dos  romenos  do  FCSB,  no  "play-off",  depois  de  um
empate caseiro sem golos.

Alterações nas equipas para a UEFA Europa League
• Astana
Entram: Yuriy Pertsukh, Baktiyor Zainutdinov, Marko Stanojević
Saem: Askhat Tagybergen, Junior Kabananga

• Sporting
Entram: Fredy Montero, Rúben Ribeiro, Bryan Ruiz
Saem: Gelson Dala, Mattheus Oliveira, Tobias Figueiredo, Iuri Medeiros, Alan Ruiz, Jonathan Silva

Ligações e curiosidades
• Com 6.171 quilómetros, a viagem entre Lisboa e Astana é uma das mais longas na história do futebol europeu.

• Apesar de este ser o primeiro jogo do Sporting no Cazaquistão, a equipa de futsal dos "leões" já esteve no país,
mais concretamente em Almaty, onde participou na "final four" da Taça UEFA Futsal de 2010/11. A formação leonina
foi batida pelos italianos do Montesilvano na final.

• Stefan Ristovski, do Sporting, e Marin Tomasov, do Astana, foram colegas de equipa no Rijeka em 2015/16.

•  O  sportinguista  Bas  Dost  e  Ivan  Maevski,  do  Astana,  defrontaram-se  em  Outubro  de  2017,  quando  a  Holanda
venceu a Bielorrússia por 3-1, na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018.

•  O  Astana  ganhou  o  seu  quarto  campeonato  seguido  a  5  de  Novembro  de  2017,  terminando  com  um  ponto  de
vantagem sobre o rival Kairat Almaty.

•  A  saída  do  Sporting  da  UEFA  Champions  League  significa  que  marca  presença  na  sétima  de  nove  edições  da
UEFA Europa League. Apenas o Ajax (oito) tem mais.

•  Rui  Patrício,  titular  do  Sporting  e  vencedor  do  UEFA EURO 2016 com Portugal,  pode  celebrar  o  30º  aniversário

2

FC Astana - Sporting Clube de Portugal Quinta-feira 15 Fevereiro 2018 - 17.00CET (22.00 Hora local)
Dossier de Imprensa Astana Arena, Astana



muito longe de casa, já que faz anos no dia do jogo.

• Serikhan Muzhikov, do Astana, está suspenso para este jogo.

•  Suspensos  no  próximo  jogo  caso  vejam  cartão  amarelo:  Igor  Shitov  (Astana);  Marcos  Acuña,  Fábio  Coentrão,
Gelson Martins, Bruno Fernandes (Sporting).

Treinadores
•  Recrutado  em  Junho  de  2014,  Stanimir  Stoilov  conduziu  o  Astana  à  conquista  do  seu  quarto  campeonato
consecutivo,  em Novembro.  O antigo  médio  e  treinador  da Bulgária  desfrutou  do melhor  período como jogador  no
Levski  Sofia,  com  quem  mais  tarde  ganhou  dois  campeonatos  e  alcançou  os  quartos-de-final  da  Taça  UEFA  de
2005/06, marcando resença na fase de grupos da UEFA Champions League da época seguinte.

• Jorge Jesus trocou o Benfica pelo rival Sporting em 2015, após seis temporadas nas "águias" onde conquistou nove
títulos nacionais, incluindo três campeonatos e tendo sido duas vezes finalista vencido da UEFA Europa League, em
2012/13,  frente  ao  Chelsea,  e  em  2013/14,  diante  do  Sevilha.  A  sua  discreta  carreira  de  jogador  começou  no
Sporting, no início dos anos 70.
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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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