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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DA EQUIPA ADVERSÁRIA 

 SC Espinho 

Dados do clube observado:                                                                                    

Características: AF Porto; Equipamento Preto e Branco; Fundado em 1914 

Classificação actual: 7º Lugar 42 pontos 11v 9e 8 d 31-23 

Pontos em Casa: 13 pontos 7gm 3gs 

Resultados em casa: 27 pontos 8v 3e 3d 15gm 6 gs 

Espinho 1-1 Boavista; Espinho 0-1 Sertanense; Espinho 0-0 Gondomar; Espinho 1-0 Eléctrico; 
Espinho 0-1 Pampilhosa; Espinho 0-0 União da Serra; Espinho 1-0 Aliados Lordelo; Espinho 1-0 
Tourizense; Espinho 2-0 Anadia; Espinho 2-1 Coimbrões; Espinho 0-1 Padroense; Espinho 2-0 
Esmoriz; Espinho 3-0 Cesarense;  

(ùltimos 7 jogos em casa ganhou 6). 

Dados da observação:  

Jogos Observados: SC Espinho 3-0 Cesarense (Ultimo jogo em casa do SC Espinho). Sc Espinho 
2-1 SC Coimbrões 

Data da observação: 3-4-2011 e 19-3-2011 

Sistema táctico dos adversários SC Espinho: 1x4x2x3x1 ambas as equipas 

Constituição da equipa do SC Espinho                                  Sistema táctico inicial  

                        

 

Nº Nome Posição 

1  P. Miguel GR 

23 Tiago Lopes LD 

8 Filipe Melo DCD 

14 Ricardo Correia DCE 

22 Hélder Lopes LE 

20 Fabinho MCE 

15 João Ricardo MCD 

6 Barbosa MO 

77 Ivan Santos MAD 

7 Carlos Manuel MAE 

9 Horácio PL 

24  Renato GR 

5  Bessa LD/MAD 

11 Elísio MAE/MAD 

17  Vando MO 

3  João Marques DC 

20 Fábio Vieira Ext/PL 

4  Correia D 
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    Treinador da equipa: Filó ( desde que chegou ao clube fez 41 pontos em 26 jogos) 

DADOS DO ADVERSÁRIO ATÉ AO MOMENTO 

 

 

Última equipa: Renato; Filipe Melo: Ricardo Correia; João Ricardo; Barbosa; Fabinho 
Carlos Manuel; Ivan Santos; Hélder Lopes, Horácio; Tiago Lopes. 

Jogador 
Minutos Titular Suplente Utilizado Golos Marcados (inc) 

Pedro Miguel 
2070 23 0 0 

Renato 
630 7 0 0 

João Marques 
270 3 0 0 

André Correia 
1534 19 1 0 

Filipe Melo 
2028 23 0 0 

Ricardo Correia 
1971 22 2 2 

João Ricardo 
1329 16 4 0 

Barbosa 
1765 19 5 0 

Fabinho 
1899 22 3 0 

Carlos Manuel 
2606 30 0 3 

Vieira 
74 1 4 0 

Hélder Vasco 
1794 20 1 1 

Tiago Lopes 
1940 21 2 2 

Vando  
170 2 3 0 

Joel 
4 0 1 0 

Ivan Santos 
1887 22 5 3 

Hélder Lopes 
2263 26 2 1 

Elísio 
388 4 6 0 

Bessa 
1133 12 6 2 

Horácio 
2212 24 3 13 

Clayton 
365 3 12 0 
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ÚLTIMAS TRÊS EQUIPAS 

 

S. Espinho 3-0 Cesarense                                                    União da Serra 1-0 S. Espinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliados Lordelo 1-1 S. Espinho                                                EQUIPA PROVÁVEL 
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Descodificação do modelo de jogo da equipa observada: 

Momento de jogo ATAQUE: 

 

 

Análise Global: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise Sectorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipa do Sporting de Espinho, é uma equipa que utiliza o ataque rápido preferencialmente como método de 

jogo ofensivo. Esta é uma equipa que utiliza a velocidade de circulação de bola para progredir rapidamente no 

terreno de jogo. Não perde muito tempo na fase de construção, tentando rapidamente criar desiquilibrios 

ofensivos principalmente através dos corredores laterais. Utiliza o macro-principio de jogo mobilidade ofensiva, 

sendo que os jogadores mais influentes nesta mobilidade ofensiva são os extremos, o nº 10, o ponta de lança e os 

laterais, sendo que estes 6 jogadores têm um papel muito importante na organização ofensiva da equipa do SC 

Espinho. É uma equipa composta por jogadores rápidos (2 laterais, 2 médios centro; médio ala direito; e o nº 10 

normalmente utilizado que se encontra castigado). Será importante anular algumas movimentações ofensivas 

principalmente com o envolvimento dos laterais no processo ofensivo da equipa. (especificado em baixo) 

1ª Fase de construção– Esta equipa tem no seu sector defensivo 2 laterais e 2 defesas centrais. Esta é uma 

equipa que procura preferencialmente sair a jogar através de pontapés longos do guarda redes, ou através de 

pontapés de baliza. Nos pontapés de baliza a favor da equipa do Espinho a linha de 4 homens sobe até perto da 

argola; sendo que os 2 médios centros sobem até à linha de meio campo, ficando na argola ofensiva o nº 10 e os 

3 avançados. Os 3 avançados colocam-se junto da linha defensiva adversária (sendo previsível que se encostem 

nesta situação aos nossos 3 defesas centrais). O Ponta de lança vai disputar a bola e os dois extremos que estão 

no espaço interior procuram ganhar a segunda bola procurando a ruptura, o nº 10 da equipa também cai nas 

costas do ponta de lança. Importante ganhar a 1ª bola no pontapé de baliza, até porque os laterais da equipa do 

Espinho sobem rapidamente no terreno de jogo e estando os extremos concentrados no corredor central existe 

espaço nos corredores laterais. Quando a equipa circula a bola pelo seu sector defensivo, denota-se 

principalmente dificuldades a sair a jogar pelos defesas centrais, sendo que os dois defesas centrais não têm a 

bola muito tempo em seu poder, sendo que solicitam normalmente os laterais da equipa que procuram levar a 

bola o mais rapidamente possível ate ao meio campo contrário. A circulação pelo sector defensivo é quase 

inexistente, procurando a equipa sempre a baliza contrária o mais rapidamente possível, seja em lançamentos 

laterais, seja em livres, a bola raramente é atrasada. 

IMPORTANTE (OPINIÃO ESTRATÉGICA - ANTEVISÃO PARA O NOSSO JOGO) 

- Prevenir a saída de bola do Guarda redes. Principalmente nos pontapés de baliza. Prevenir a colocação dos 3 

avançados no meio aquando desta situação de jogo. Atenção á subida dos laterais nestas situações especificas.  

- Ao sair a jogar no sector defensivo a equipa deverá ser pressionada principalmente nos corredores laterais, 

devendo nós conseguir neutralizar as subidas dos laterais da equipa em apoio constante aos médios alas.  

Fase de criação– O sector intermédio da equipa é composto por 3 jogadores, sendo que todos eles possuem 

características de construção, não sendo médios que utilizem o jogo directo com frequência. O médio mais 

recuado é o Fabinho nº 20 que alinha na posição de médio centro esquerdo. A velocidade de circulação de bola é 

a principal característica do meio campo da equipa, procurando normalmente a subida dos laterais e 

envolvimento dos médios alas a virem para uma zona interior, abrindo assim os corredores. Quando a bola 

estiver no meio campo da equipa do Espinho em sua posse, será importante, prevenir as movimentações nas 

costas dos nossos médios centros (Carlos Manuel), sendo que o espaço entre sector defensivo e intermédio 

deverá ser reduzido!,de forma a limitar a acção deste jogador). As coberturas deverão ser constantes no meio 

campo, sendo importante que o passe frontal seja evitado ao máximo, sendo que poderão solicitar o Horácio que 

segura muito bem de costas e o Carlos Manuel ganhando assim superioridade no corredor central e a partir daí 

poderão aproveitar a velocidade dos jogadores das alas, para procurar as rupturas. As variações de jogo são 

recorrentes, sendo que os extremos vêm para um espaço interior e a bola é colocada para a subida do lateral 

contrário, variando de um corredor lateral para o outro rapidamente, sendo esta movimentação perigosa se não 

estivermos devidamente prevenidos para esta movimentação ofensiva. 

IMPORTANTE (OPINIÃO ESTRATÉGICA - ANTEVISÃO PARA O NOSSO JOGO) 

- Os médios centro deverão sofrer forte pressão, sendo que o posicionamento em cobertura dos nossos médios será muito 

importante evitando que exista espaço para o passe frontal e daí a solicitação dos médios alas em espaço interior e a subida dos 

laterais da equipa do Espinho. 
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- Os nossos alas deverão pressionar rapidamente lateral quando este tiver bola, sendo que o nosso central mais 

perto da bola, deverá controlar o espaço interior onde normlamente entraré o extremo da equipa. 

Fase de finalização– Neste sector atacante residem 3 jogadores (Ivan Santos; Horácio e possivelmente Bessa, já 

que se prevê a utilização de Carlos Manuel na posição de nº 10). Esta equipa do Espinho procura aproveitar ao 

máximo as caracteristicas dos seus jogadores do meio campo para a frente, sendo que o Ivan Santos procura 

constantemente flectir para o espaço interior, com bola, sendo um jogador com um remate muito forte e 

colocado. Este é um jogador referência no ataque desta equipa, sendo bastante forte no 1x1, bastante rápido e 

tendo um bom passe e um bom remate. Se alinhar no corredor esquero (onde jogou na Sertã no jogo que 

observei também), procura movimentos interiores constantes, sendo perigoso a procurar com bola espaço para 

rematar.No corredor direito, flecte para dentro e abre espaço para a entrada de Tiago Lopes que é um jogador 

que aparece muitas vezes em apoio ao ataque. Quando isto acontecer será importante existir pressão por parte 

do nosso lateral ao Ivan Santos o mais rapidamente possivel, e o nosso central do lado da bola, deverá estar perto 

na cobertura tendo em atenção a passagen do lateral na sua zona de acção. A agressividade nestas trocas (ala da 

nossa equipa a pressionar e central a dar cobertura perto será muito importante neste jogo)! Em relação ao 

Ponta de lança, este é um jogador muito infleunte na equipa, sendo muito forte a segurar a bola de costas não 

perdendo muitas bolas, não deveremos deixá-lo ter espaço, procurando antecipar o passe frontal para ele, a 

marcação deverá ser efectuada perto. Forte no jogo aéreo, na área não poderemos marcar deixando espaço 

(muita atenção na área na entrega das marcações). Quando um lateral ganha a linha de fundo ou um extremo da 

equipa do Espinho, existe o preenchimento normal da área, sendo que a entrada da área deverá ser ocupada, 

pois o extremo contrário por vezes procura aparecer na entrada da área, o que poderá ser bastante perigoso. 

Lateral deverá ter bastante atenção nesta situação e ver se existe alguem naquela zona para defender a acção 

deste jogador. 

IMPORTANTE (OPINIÃO ESTRATÉGICA - ANTEVISÃO PARA O NOSSO JOGO) 

- Importante prevenir preenchimento da área extremo contrário aparece á entrada da área. 

- Pressionar bem nos corredores no meio campo ofensivo e defensivo (a partir do momento que a bola passar o 

nosso meio campo ofensivo, é importante não dar espaço ao Ivan Santos para este vir para dentro com bola!) 

Importante a cobertura perto do central do lado da bola, ajudando ala. Importante também que o sector 

defensivo esteja preparado para a chegada do lateral do lado da bola para apoiar o ataque, tendo que existir 

pouco espaço entre centrais. 

- Antecipar passes frontais para o ponta de lança Horácio, jogando na antecipação! 

- Marcação apertada dentro da área ao ponta de lança, entregando bem a marcação (importante falar!). 
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Momento de jogo DEFESA 

 

Análise Global: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector defensivo – O sector defensivo do Espinho, é composto por 4 defesas. Tiago Lopes(LD)  (DCD) Filipe Melo; 

Ricardo Correia(DCE) e Hélder Lopes (LE). Este é sector é composto por jogadores relativamente rápidos, 

principalmente nos corredores laterais. Os dois defesas centrais são os jogadores mais fracos deste sector defensivo 

ao nível do seu posicionamento defensivo. No sector defensivo desta equipa denota-se que os defesas centrais 

deslocam-se até muito perto do lateral do lado da bola, sendo que por exemplo: o lateral pressiona e o central está 

muito perto, sendo que o outro central fica longe, existindo espaço entre centrais quando a bola está no corredor 

lateral. Importante aparecer o nosso 10 , ou outro médio no espaço central, podendo por vezes entrar em ruptura 

entre centrais. As diagonais do nosso 2º ponta do central mais longe para o mais perto procurando a desmarcação 

para a baliza poderão ser decisivas. Na área denota-se que o lateral direito Tiago Lopes deixa espaço para o outro 

central, marcando por vezes por trás, o que poderá dar espaço se ocuparmos bem o 2º poste (Tomé bola ao 2º 

poste). 

IMPORTANTE (OPINIÃO ESTRATÉGICA - ANTEVISÃO PARA O NOSSO JOGO). 

1)- Entrada de médios no espaço entre centrais quando a bola está no corredor lateral, ou diagonal do 2º ponta 

procurando a baliza desmarcando-se através do espaço em aberto. 

2)- Tomé cruzar ao 2º poste preferencialmente, importante ocupar esta zona da área com um ponta, aproveitando o 

mau posicionamento e principalmente o “desleixo” na marcação efectuado por Tiago Lopes. 

 

 

A equipa do Espinho defende no sistema 1x4x2x3x1, sendo que os 2 alas baixam se os nossos alas suirem, ficando a jogar se isso 

acontecer no sistema 1x4x4x1x1 , tentando fechar assim os corredores laterais. Esta equipa defende zonalmente, sendo que 

procura pressionar logo no meio campo adversário, colocando normalmente 5 homens a pressionar ainda antes da argola do meio 

campo, ficando 1  médio junto á linha central e os defesas aproximadamente a 10 metros. A “pressão alta” é uma característica 

facilmente identificável do modelo de jogo desta equipa do S. Espinho.  

Sector intermédio – O sector intermédio do Espinho quando defende é composto por 4 médios mais um (nº 10 

baixa também) se a equipa adversária passar o meio campo. Existem 2 médios defensivos , que alinham à frente do 

sector defensivo, sendo que o Fabinho ( MCE) é o mais recuado e provavelmente o Carlos Manuel será o mais 

adiantado na posição 10. Importante perceber que os dois extremos da equipa do Espinho acompanham sempre os 

nossos alas se estes subirem, tendo depois nós que ter muita atenção nas transições para a defesa, pois são muito 

rápidos.Jogadores respeitam o macro-principio defensivo- defesa zona, sendo que bascula, em função da posição da 

bola. Quando a equipa defende esta é bastante agressiva sobre o portador da bola, sendo que a pressão é 

constante, tendo nós que cicular a bola rapidamente. Importante estarmos bem posicionados com bola, de forma a 

se perdermos a posse, possamos rapidamente recuperar pressionando de imediato. Denota-se quando a bola está 

num corredor lateral espaço nas costas dos médios centros, originado pela distancia entre linhas e pelo mau 

posicionamento dos médios centros por vezes em paralelo, permitinho o passe no meio. Será importante que o 

nosso 10 procure as costas dos médios mas numa posição central, entre linhas, procurando depois a ruptura ou 

progressão com bola. O entendimento deste ponto fraco por parte do nosso nº 10 principalmente será muito 

importante (deverá se posicionar sempre nas costas do ultimo médio, dando linha de passe. Quando a equipa 

pressiona ainda no meio campo adversário, normalmente só o Fabinho fica mais próximo do sector defensivo, que 

está recuado. Importante que os nossos alas participem no nosso processo ofensivo, sendo que as variações de jogo 

deverão ser efectuadas, procurando criar espaço entre o central e lateral adversário para o nosso 10 ou o 8 possam 

entrar em ruptura numa posição vantajosa. Estas variações obrigarão o meio campo e o sector defensivo a 

desposicionar-se e abrir espaços. 

Sector atacante – Quando a bola está no meio campo adversário o ponta e os extremos procuram sempre obrigar 

a bater a equipa contrária (temos que subir os alas para arrastar os extremos) Importante que nosso sector 

defensivo circule a bola com qualidade e segurança e que os nossos alas saibam se posicionar para receber bola. Os 

nossos alas serão muito importantes na 1ª fase de construção, pois os mesmos poderão facilitar a circulação pelo 

nosso sector defensivo abrindo bem junto à linha. Podemos aproveitar para saír pelas laterais e daí tentar um passe 

interior para médios que deverão aproveitar o espaço entre linhas. O posicionamento dos alas obrigará os extremos 

a recuarem e daí podemos saír a jogar pelos defesas centrais. Importante que os nossos centrais progridam com 

bola se tiverem espaço, fixando e jogando procurando superioridade nos corredores laterais ou mesmo no corredor 

central se for o 10 a saír na pressão. 
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Descodificação do modelo de jogo da equipa observada: 

Momento de jogo TRANSIÇÃO DEFESA ATAQUE 

 

Análise Global: 

 

 

 

Análise Sectorial: 
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A equipa do Espinho procura avançar o mais rapidamente possivel no terreno de jogo, após o ganho da 

bola. Os laterais são jogadores muito influentes nas transições ofensivas desta equipa, sendo 

constantemente solicitados, pelos médios ou pelos extremos. Os corredores laterais, são claramente a 

primeira referência para a transição ofensiva, sendo importante prepararmo-nos para a solicitação dos 

extremos e laterais após a equipa do Espinho ganhar a posse de bola. Este comportamento é repetido 

insistentemente quando a bola é conquistada no sector intermédio ou atacante. 

 

 Sector defensivo – O sector defensivo quando ganha a posse de bola tem dificuldades em 

seleccionar as melhores opções de passe, principalmente se for pressionado de imediato. 

Importante pressionar e não deixar solicitar os corredores laterais, obrigando a bater a bola, 

aumentando a probabilidade de perda de bola por parte desta equipa. 

Sector intermédio – Quando a equipa gnaha a posse de bola no sector intermédio tenta 

imediatamente, solicitar os laterais, normalmente o lateral mais próxima da bola, que é muito 

rápido a subir no terreno de jogo, existindo a movimentação dos extremos para o espaço 

interior, deixando o corredor lateral livre para a subida dos laterais da equipa. Importante 

reagir rápido na pressão ao lateral, e prevenir a entrada no espaço interior por parte dos 

extremos. Quando a equipa não consegue aproveitar rapidamente os corredores laterais para 

avançar no terreno de jogo, joga pela segurança tentando depois novamente normalmente 

pelo corredor lateral contrário. Importante vigiar de perto o ponta de lança, sendo que o 

passe frontal deverá ser antecipado pelos nossos centais. 

Sector atacante- Quando a equipa ganha a bola no seu sector atacante existe a tentativa o 

mais rapidamente possivel de progredir no terreno de jogo, procurando o corredor lateral 

mais próximo e depois tentando efectuar um passe para a zona central, procurando 

normalmente o ponta de lança na área. Rapidamente chegam 3, 4 jogadores perto da área, 

sendo importante que sejamos muito rápidos a reagir à perda de bola e ataquemos 

rapidamente o portador, de forma a impedir rapidamente a progressão do condutor da bola. 

Quando a equipa adversário consegue estancar a transição rápida e praticamente forntal por 

parte desta equipa, é procurada a variação de jogo, sendo que o lateral do corredor contrário 

aparece rapidamente tentando dar superioridade numérica junto da área adversária. 

IMPORTANTE (OPINIÃO ESTRATÉGICA - ANTEVISÃO PARA O NOSSO JOGO) 

- Pressionar muito forte após perda no nosso meio campo central, não deixando partir linhas 

(sector defensivo com intermédio).  

- Antecipar jogo frontal para o ponta de lança (não deixar temporizar para a chegada de 

apoios). 

- Jogadores dos corredores, transitarem o mais rapidamente possivel (deveremos só subir 

com um ala de cada vez, podendo o outro ser envolvido na variação de jogo de forma 

progressiva). Rápidos a atacar portador da bola, existindo a basculação por parte do sector 

defensivo, não deixando espaços para o passe de ruptura. 

- Utilizar a falta inteligente (táctica) se nos sentirmos desiquilibrados. Evitar ao máximo 
cartão. 
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Momento de jogo transição ATAQUE-DEFESA: 

Análise Global: 

 

 

 

Análise Sectorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações estratégicas durante o jogo: (exemplo mudança de sistema táctico). 

 

 

 

 

 

A equipa do S. Espinho em termos gerais é muito pressionante à perda da bola, procurando 

desde logo pressionar muito alto, avançando as suas linhas, principalmente quando a bola se 

encontra no seu sector ofensivo. Após a perda de bola os jogadores do Espinho procuram 

desde logo obrigar a jogar para trás ou a bater a bola longo. 

 

Não existiram alterações estratégicas a registar sendo que a equipa nos 3 jogos observados ou  

alinhou sempre no sistema 1x4x2x3x1.  

Sector defensivo – Equipa quando perde a posse de bola no sector defensivo ou próximo do 

mesmo, terá grandes dificuldades em recuperar, pois os seus laterais têm uma tendência 

muita ofensiva, sendo que estão abertos e subidos no terreno de jogo. Perdendo a bola na 1ª 

fase de construção esta equipa poderá ser rapidamente batida procurando a rápida 

progressão no terreno de jogo e a fixação dos centrais procurando depois o espaço lateral 

para receber um passe de ruptura por parte dos nossos avançados. 

Sector intermédio – Quando a equipa do Espinho perde a bola no sector intermédio denota-

se que existe espaço nas costas dos médios centros, derivado ao espaço excessivo entre linha 

s (linha do sector defensivo e linha do sector intermédio). Quando recuperarmos a posse de 

bola no meio campo, os nossos alas deverãos ser rápidos a abrir (ala do lado da bola) e o 

nosso 10 deverá procurar dar linha de passe entre linhas, criando dificuldades no espaço 

central a esta equipa, já que os dois defesas centrais estarão mais preocupados com os nossos 

pontas, e assim terão dificuldades em encurtar este espaço. O nosso ponta do lado da bola 

deverá mostrar-se e caír mais no corredor lateral, de forma a atrair o central mais para essa 

zona, se isso acontecer o nosso 10 ou mesmo o nosso 8 poderá procurar o espaço entre 

central e lateral. 

Sector atacante- Equipa quando perde a posse de bola no sector atacante, pressiona de 

imediato subindo as suas linhas. Não deveremos tentar saír a jogar no nosso sector defensivo 

após a recuperação da posse de bola, pois corremos o risco de a perder. Se necessário jogar 

directo no corredor lateral, onde um ponta deverá receber no pé esperando apoios ou 

rapidamente combinando com médio 10, que poderá aproveitar espaço entre linhas que 

poderá surgir entretanto. 

-  
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Esquemas tácticos 

Cantos atacar (um homem junto do Gr e três atacam 1º poste). Ficam sempre em superioridade linha do 

meio campo). 

 

 

 

 

Cantos a defender (Defendem zonalmente. Deixam 2 homens na entrada Ivan e Carlos Manuel. Normalmente 

transição sai rápida para Ivan Santos, prevenir transição rápida da equipa do Espinho). 

 

 

 

 

Livres laterais a atacar 

 

 

 

 

Livres laterais a defender (Defendem zonalmente. Pouco espaço entre defesas. Colocam 2 homens 

se existirem 2 adversários para bater o livre). 
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Análise geral à equipa observada: (PONTOS FORTES VS PONTOS FRACOS) 

Pontos fortes:  

OPINIÕES ESTRATÉGICAS DE FORMA A CONTRARIAR ADVERSÁRIO ESTÃO AO LONGO DO 

RELATÓRIO. 

- Equipa que circula a bola muito rapidamente, faz do ataque rápido a sua principal 

forma de jogar. 

- Movimentação dos médios alas a virem para dentro com bola para depois 

efectuarem passes de ruptura ou rematarem de longe (Ivan Santos pode jogar na 

esquerda tendo um forte remate de pé direito). 

- Movimentação dos médios alas que vêm para dentro sendo que os laterais sobem 

muito nos corredores para apoiarem ataque, tentando criar superioridade e ganhar a 

linha de fundo. Equipa forte nos movimentos de corredores. 

- Movimentação do nº 10, da equipa nas costas dos médios centros adversários, sendo 

que este jogador tendo espaço nesta zona do campo tem uma capacidade de realizar 

passes de ruptura com grande eficácia. 

- Ponta de lança muito forte no jogo aéreo (marcar dentro da área). Antecipar passes 

nas transições e nos pontapés de baliza para o ponta de lança da equipa. 

- Rápidas transições após pontapés de canto contra a equipa do Espinho (muito 

perigoso, pois está trabalhado). Jogador mais perigoso nesta situação Ivan Santos. 

- Fortes nos livres directos com bons executantes (Ivan Santos e Bessa (pé direito) e 

Carlos Manuel (pé esquerdo). 

- Forte pressão ainda no meio campo adversário. Equipa que reage forte á perda de 

bola. 

Pontos fracos: 

- Defesas centrais têm um posicionamento incorrecto quando bola está nos corredores 

laterais, sendo detectado variadas vezes que o central do lado da bola aproxima-se 

demasiado do lateral, abrindo espaço entre centrais.  

- Quando a bola está no corredor central existe espaço entre central e lateral (pelo 

menos contra equipas que utilizam extremos, mas o que se prova que existem 

carências de posicionamento defensivo por parte dos defesas centrais desta equipa 

que nestas situações ficam longe dos laterais concentrando-se mais no meio. 
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- Quando a bola se encontra num corredor lateral perto da baliza adversária, procurar 

preencher a entrada de área, pois por vezes esta é uma zona desprotegida, existindo 

espaço entre o sector defensivo e intermédio adversário. A integração dos nossos 

médios no ataque será muito importante para aproveitar o espaço entre linhas. 

- Marcação “desleixada” do lateral direito dentro da área! Cruzamentos de Tomé ao 2º 

poste de preferência. 

- Espaço entre linhas (sector defensivo e intermédio) nas costas dos médios centros. 

Quando a bola estiver nos corredores laterais numa posição perto da linha do meio 

campo, procurar o Gomes ou Márcio se este conseguir apoiar o ataque também, 

procurando as costas da linha média adversária. 

- Extremos acompanham subida dos alas, o que permite circulação na defesa 

(importante procurar médios e ponta). Não podemos deixar a defesa com a 

responsabilidade de organizar o nosso processo ofensivo, pois perdemos qualidade de 

jogo. 

 

 

 

-  

 


