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Retrospectiva
Com o máximo de pontos  possível  somados nas duas primeiras  jornadas do Grupo E,  Sporting  e  Arsenal  medem
forças em Lisboa de olhos postos nos 16 avos-de-final UEFA Europa League.

•  O  Arsenal  atingiu  os  sete  golos  –  o  máximo  da  prova  a  par  do  Leverkusen  no  Grupo  A  –  ao  derrotar  o  Vorskla
Poltava em casa (4-2) e o Qarabağ fora (3-0). O Sporting começou por bater o campeão do Azerbaijão por 2-0 em
casa e conseguiu dar a volta resultado, depois de ter estado muito tempo a perder, com dois golos ao cair do pano
no terreno do Vorskla (2-1).

Confrontos anteriores
• Apesar da enorme experiência europeia, os dois clubes nunca se encontraram nas provas da UEFA. No entanto,
mediram forças na segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feira de 1969/90 e o Arsenal triunfou por um total
de 3-0 (0-0 fora, 3-0 em casa) a caminho da conquista do troféu.

• Os 21 encontros do Sporting com clubes ingleses renderam nove vitórias e nove derrotas, com sete dos triunfos em
casa, incluindo nos dois embates anteriores na UEFA Europa League – 3-0 frente ao Everton nos 16 avos-de-final de
2009/10 e 1-0 com o Manchester City nos oitavos-de-final de 2011/12. Em ambos os casos, o clube de Lisboa levou
a melhor na eliminatória.

•  O Arsenal  nunca ganhou em cinco visitas  a Portugal  nas provas da UEFA (E2 D3) e marcou apenas dois  golos,
ambos  curiosamente  por  jogadores  chamados  Campbell  (o  avançado  Kevin  frente  ao  Benfica  na  Taça  dos
Campeões de 1991/92 e o defesa Sol contra o Porto na UEFA Champions League de 2009/10).

Guia de forma
Sporting
• O Sporting terminou a Liga portuguesa de 2017/18 no terceiro lugar. Foi surpreendente derrotado por 2-1 pelo Aves
na final da Taça de Portugal, mas, ainda assim, garantiu um lugar na fase de grupos da UEFA Europa League.

• O emblema de Lisboa tem sido presença habitual na UEFA Europa League desde a criação da prova em 2009/10,
tendo já participado em sete ocasiões,  cinco das quais na fase de grupos, a última em 2015/16. Semifinalistas em
2011/12,  os  "leões"  chegaram  até  aos  quartos-de-final  na  época  passada  após  transitarem  da  fase  de  grupos  da
UEFA Champions League.

• O Sporting venceu os últimos três desafios europeus em casa sem sofrer golos e só perdeu duas vezes no Estádio
José  Alvalade  na  UEFA  Europa  League  (excluindo  pré-eliminatórias):  uma  na  fase  de  grupos  e  outra  na  fase  a
eliminar, ambas em 2015/16. O seu registo total em Lisboa é de V18 E8 D2.

Arsenal
• O conjunto de Londres terminou a Premier League de 2017/18 no sexto lugar – a pior classificação de sempre sob o
comando de Arsène Wenger na época de despedida do técnico após 22 anos no cargo.  Mesmo assim, garantiu o
segundo apuramento consecutivo para a fase de grupos da UEFA Europa League.

• Presença assídua na UEFA Champions League durante 19 anos seguidos até à época passada, o Arsenal atingiu
as meias-finais da UEFA Europa League à primeira tentativa, tendo sido afastado pelo Atlético, mais tarde vencedor
do troféu.

• Finalista da Taça UEFA de 1999/2000, o Arsenal ganhou por 1-0 no reduto do Estrela Vermelha na terceira jornada
da época passada e somou os nove pontos possíveis. O registo fora na UEFA Europa League é de V5 E1 D2, com
15 golos marcados e apenas cinco sofridos.

Ligações e curiosidades    
• O guarda-redes do Arsenal, Bernd Leno, ajudou o Leverkusen a infligir uma das duas derrotas em casa ao Sporting
na prova (excluindo pré-eliminatórias). Aconteceu nos oitavos-de-final de 2015/16 em que os alemães venceram por
1-0 em Lisboa e confirmaram depois a eliminação dos "leões" com um triunfo por 3-1 na Alemanha.

•  Pierre-Emerick  Aubameyang  e  Sokratis  Papastathopoulos,  actualmente  colegas  de  equipa  no  Arsenal,  jogaram
ambos no triunfo do Dortmund, por 2-1, no terreno do Sporting, na fase de grupos da UEFA Champions League de
2016/17. O avançado do Gabão marcou um dos golos.

• O trio do Sporting constituído por Nani (Manchester United), Sebastián Coates (Liverpool, Sunderland) e Radosav
Petrović  (Blackburn)  defrontaram  o  Arsenal  na  Premier  League.  Nani  somou  quatro  triunfos  e  marcou  um  golo
sensacional aos “gunners” num memorável triunfo por 8-2, em Old Trafford, em Agosto de 2011.

•  Coates  e  Lucas  Torreira,  do  Arsenal,  são  internacionais  uruguaios;  Torreira  foi  colega  de  equipa  de  Bruno
Fernandes, do Sporting, na Sampdória durante a época de 2016/17.
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• Jérémy Mathieu (Sporting) e Alexandre Lacazette (Arsenal) jogaram juntos na selecção de França.

Os treinadores
• Finalista vencido da Taça UEFA como treinador do Sporting em 2004/05, José Peseiro regressou ao clube no Verão
de  2018  para  suceder  a  Jorge  Jesus.  Jogou  como avançado  nas  divisões  inferiores  e  trabalhou  como  adjunto  de
Carlos  Queiroz  no  Real  Madrid  antes  da  primeira  passagem  pelo  Sporting,  tendo  depois  orientado  diversos
emblemas europeus e do Médio Oriente, além de ter dirigido a selecção da Arábia Saudita entre 2009 e 2011. A sua
última participação europeia aconteceu com o Braga na UEFA Europa League de 2016/17.

• Após dois anos no Paris Saint-Germain e sete troféus conquistados em França, Unai Emery foi nomeado treinador
do  Arsenal  em  Maio  de  2018,  substituindo  o  lendário  Arsène  Wenger.  O  técnico  espanhol  foi  o  responsável  pelo
histórico "hat-trick" do Sevilha na UEFA Europa League de 2013/14 a 2015/16, tendo assumido o comando da equipa
da  Andaluzia  após  quatro  anos  no  Valência  e  uma breve  passagem no  Spartak  Moscovo.  É  o  treinador  que  mais
jogos orientou na UEFA Europa League.  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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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