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Retrospectiva
Tendo  iniciado  a  nona  campanha  na  fase  de  grupos,  registo  recorde,  com uma derrota,  o  Sporting  volta  a  Lisboa
esperançado  em  regressar  aos  bons  resultados  em  casa  frente  ao  LASK,  vitorioso  no  desafio  de  estreia  na
competição.

• Os golos de Bruno Fernandes (grande penalidade) e Pedro Mendes não foram suficientes para o Sporting evitar a
derrota,  por  3-2,  no  terreno  do  PSV  Eindhoven,  na  primeira  jornada,  ao  passo  que  um  tento  solitário  do  médio
australiano James Holland, no período de compensação da primeira parte, revelou-se suficiente para o LASK somar
três pontos em casa frente ao Rosenborg, campeão da Noruega.

Confrontos anteriores
• O LASK nunca defrontou um clube português nas competições da UEFA.

• O Sporting venceu nas quatro ocasiões em que recebeu adversários austríacos,  tendo marcado dez golos e não
sofrido  nenhum.  O  último  desses  triunfos  aconteceu  diante  do  Rapid  Viena  (2-0)  na  primeira  eliminatória  da  Taça
UEFA de 2004/05, época em que o clube de Lisboa chegou à final, perdida no seu estádio, por 3-1, contra o CSKA
Moscovo.

Guia de forma
Sporting
•  O Sporting  apurou-se  directamente  para  a  fase  de  grupos  da  UEFA Europa League de  2019/20  ao  conquistar  a
Taça de Portugal na temporada passada, graças a um triunfo sobre o Porto no desempate por grande penalidades,
tendo terminado a Liga portuguesa no terceiro lugar. Os "leões" chegaram igualmente aos 16 avos-de-final da UEFA
Europa League, fase em que foram afastados pelo Villarreal.

• Esta é a nona presença do Sporting numa fase adiantada da UEFA Europa League – registo recorde da competição
–  e  a  sétima  vez  que  vai  disputar  a  fase  de  grupos.  Os  "leões"  passaram  à  fase  a  eliminar  em  cinco  das  seis
participações anteriores na fase de grupos e a sua melhor campanha aconteceu em 2011/12, quando atingiram as
meias-finais.

• O Sporting estabeleceu um recorde de 20 jogos sem perder em casa na UEFA Europa League, da fase de grupos
até  à  final,  nas  cinco  primeiras  épocas  de  participação  (13V  7E),  mas  perdeu  quatro  dos  últimos  11  desafios,
incluindo dois na época passada, ambos por 0-1, frente a Arsenal e Villarreal. O seu registo total na fase de grupos é
de 12V 4E 2D.

LASK
• Segundo classificado da Bundesliga austríaca na época passada, atrás do Salzburgo, o LASK iniciara a temporada
a participar pela primeira vez nas competições da UEFA desde 2000. Após ter afastado o Lillestrøm na segunda pré-
eliminatória da UEFA Europa League, foi eliminado pelo Beşiktaş devido aos golos marcados fora (0-1 f, 2-1 c).

• O LASK iniciou a campanha europeia desta época na terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League, fase
em que bateu os suíços do Basileia (2-1 f, 3-1 c) por um total de 5-2, mas não conseguiu repetir a proeza no "play-
off";  perdeu  em  casa  (0-1)  e  fora  (1-2)  com  o  Club  Brugge  e  transitou  para  a  fase  de  grupos  da  UEFA  Europa
League.

• O clube de Linz perdeu cinco dos últimos oito jogos fora na Europa (2V 1E).

Ligações e curiosidades 
• O Sporting precisa de apenas de uma vitória para atingir os 28 triunfos na UEFA Europa League, da fase de grupos
até à final, para igualar o registo do Benfica, rival de Lisboa duas vezes finalista vencido da prova. Os "leões" estão a
quatro golos dos 100 na prova, número até agora alcançado somente por cinco clubes.

•  O  LASK  é  um  dos  seis  clubes  estreantes  esta  época  na  fase  de  grupos  da  UEFA  Europa  League,  ao  lado  de
Espanhol, Wolves, Olexandriya, Ferencváros e os compatriotas austríacos do Wolfsberg.

Os treinadores
•  Internacional  por  Portugal  em  três  ocasiões,  Silas  foi  nomeado  treinador  do  Sporting  a  27  de  Setembro  em
substituição do técnico interino Leonel Pontes. Nascido em Lisboa, o antigo médio, que assinou contrato até final da
presente temporada, estava sem trabalho após ter deixado o Belenenses, ao serviço do qual teve a primeira incursão
no cargo, em Janeiro de 2018. Passou pela formação do Sporting quando era jovem e no seu percurso de jogador
profissional  contam-se passagens por  União de Leiria  (onde foi  treinado por  José Mourinho),  Belenenses  (em que
trabalhou  às  ordens  de  Jorge  Jesus)  e  clubes  de  Espanha,  Inglaterra  e  Índia,  antes  de  pendurar  as  chuteiras  em
2017, com 40 anos.

• Antigo defesa-central, Valérien Ismaël começou a carreira no Estrasburgo, o clube da sua cidade natal, e passou os
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últimos anos como jogador na Alemanha, onde conseguiu "dobradinhas" ao serviço de Bremen e Bayern. Pendurou
as  chuteiras  no   Hannover  e  teve  neste  clube  a  primeira  experiência  como  treinador,  sendo  responsável  pelas
reservas, cargo que também ocupou no Wolfsburgo, antes de uma curta passagem pelo comando da equipa principal
do Nuremberga. Após um breve período no Wolfsburgo, entre Outubro de 2016 e Fevereiro de 2017, reapareceu na
Áustria como novo treinador do LASK em Maio de 2019.

3

Sporting Clube de Portugal - LASK Quinta-feira 3 Outubro 2019 - 21.00CET (20.00 Hora local)
Dossier de Imprensa José Alvalade, Lisboa



-: 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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