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Jogadores que actuam na tua zona de acção – GR e DEFESAS 

 

 

 

  Dados Pessoais Estatistica 

Nº Pos. Nome Idade Altura Peso Pé dominante Jogos Titular Golos Amarelos Vermelhos 

24 GR Vitor Nogueira 23 180 78 Esquerdo 5 5 - 1 - 

17 Ddto Fábio Santos 23 ? ? Direito 18 18 1 4 - 

22 DC Wilson 22 ? ? Direito 18 18 - 6 - 

4 DC Toni © 26 ? ? Direito 15 15 - 5 - 

3 Desq Micas 30 178 76 Esquerdo 13 13 2 8 2 (acum.) 

Análise Técnico Táctica  

24– Vitor 
Nogueira 

Guarda redes inseguro, que larga facilmente bolas (atenção sempre á recarga). Não transmite muita segurança á 
equipa. Estar sempre desconfiado, pois este jogador pode falhar. Fraco com os pés, sendo que deveremos ficar 
sempre atentos aos seus pontapés, ou atrasos para este jogador. 

17 – Fábio Santos 

Fábio Santos é o lateral direito da equipa, sendo que é um jogador que gosta quando pode de subir no terreno de 
jogo. Tacticamente apresenta limitações, sendo que nem sempre fecha bem no seu corredor quando a bola está 
no lado contrário. É relativamente fácil ganhar-lhe a frente em situações de cruzamento e de futebol aéreo, já que 
não é muito forte fisicamente. É veloz e joga preferencialmente de pé direito, sendo assim a nossa pressão deverá 
ser efectuada contra a linha lateral como de costume. É um titular assíduo desta equipa sendo provável que alinhe 
novamente contra a nossa equipa. Importante explorar os espaços que vão existir entre lateral e central se 
criarmos uma boa mobilidade ofensiva no sector atacante. 

22 – Wilson 

Defesa central forte fisicamente, com boa envergadura. Muito limitado tecnicamente e tacticamente 
principalmente no processo defensivo. Importante sempre que tem a bola ou que recupere a bola pressionar, pois 
tem grandes dificuldades em sair a jogar. Os nossos pontas têm que ser agressivos na pressão. Defensivamente 
este jogador marca Homem, sendo que os movimentos de aproximação e de apoio do lado da bola são muito 
importantes . A mobilidade ofensiva com o ponta a vir buscar no pé e o nosso 10 ou extremo (se jogarmos noutro 
sistema) a passar nas costas e a desmarcar-se para o espaço vazio é muito importante. No jogo da 1ª volta fizemos 
isto exemplarmente criando diversas oportunidades de golo. 

4 – Toni © 

Toni é o outro defesa central da equipa. Jogador mais lento que Wilson, e que apresenta também limitações 
técnicas e tácticas. Estes dois centrais têm tendência para marcar homem como já foi referido, os movimentos dos 
pontas a abrir espaços para o médio e para o outro companheiro de ataque é muito importante. Jogador com 
menos velocidade de reacção do que Wilson. Importante jogar pelo chão, procurando as rupturas constantes. Se 
tivermos uma boa dinâmica ofensiva e mobilidade no ataque poderemos criar muitas ocasiões de golo á imagem 
da 1ª volta. 

3 – Micas 

Lateral esquerdo da equipa do Sporting de Pombal. Jogador que não sobe muito no terreno de jogo, sendo 
relativamente forte fisicamente. O pé dominante é o esquerdo, sendo importante apertar este jogador, pois 
pressionado vai ser obrigado a bater (se a linha de passe do trinco estiver devidamente fechada). Não é muito 
bom tecnicamente, mas defensivamente fecha normalmente bem o seu corredor. Quando sobe procura 
cruzamentos largos para a área á procura de Doumbouya (ponta de lança). Importante evitar esses cruzamentos 
de zonas recuadas para área.  Não é forte no 1x1, nem é muito rápido. Limita-se a fechar o seu corredor, não 
arriscando muito. Forte nas bolas paradas (cantos e livres a favor do S. Pombal). Importante ter este jogador sobre 
vigília nestas situações estáticas do jogo. 
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Análise Técnico Táctica  

6 – Ascenso 

Ascenso é o jogador mais posicional dentro do meio campo da equipa (chamado 6). Quando a equipa defende 
joga mais perto dos centrais, jogador que procura acompanhar o nº 10 adversário, e que não tem muito tempo a 
bola em seu poder, ganhando e entregando curto normalmente. É o jogador que disputa normalmente as bolas no 
futebol aéreo. Quando a equipa tem a bola, procura baixar aos centrais para receber a bola. Importante quando 
isso acontecer exercermos forte pressão no corredor central, pois este jogador tem dificuldades se pressionado. 
Como vem buscar muito atrás podemos subir e de imediato colocar esta equipa sob pressão obrigando-a a bater 
longo ou a perder rápido a bola. Importante tapar linha de passe quando bola está no lateral, de forma a ser difícil 
a equipa variar o jogo. 

15 – Delfino 

Jogador que alinha a médio centro direito, sendo que quando a equipa defende é ele que ajuda mais Ascenso nas 
tarefas defensivas. Jogador que não é muito forte fisicamente, joga preferencialmente de pé direito. Não é um 
jogador que tenha ritmos altos, sendo que quando a equipa ataca baixa também para receber bola, nestas 
situações o nosso meio campo pode aproveitar para pressionar mais á frente, não deixando pensar esta equipa no 
meio campo, já que possui jogadores que com bola sobre pressão podem ter dificuldades e perder facilmente. 
(exercer forte pressão na primeira fase de construção adversária). 

18 – André Costa 

Jogador que alinha a nº 10, e capitão de equipa. Este é um jogador que joga atrás do ponta de lança, procurando 
alimentar os alas da equipa e combinar curto com o ponta de lança. É ele que  faz normalmente os passes longos 
para os alas, procurando a bola, para solicitar os corredores laterais da equipa. É importante o nosso meio campo 
ter grande capacidade de luta, reduzindo ao máximo o espaço para os jogadores do meio lançarem rápido os alas. 
A reacção á perda da bola na zona central terá que ser rápida e colectiva. Se isto acontecer, teremos bastantes 
possibilidades de ganhar o jogo com facilidade, pois travamos a principal arma do Sporting de Pombal o contra 
ataque utilizando a velocidade dos seus extremos através de passes vindos do meio campo. 

20 – Rodrigo 
Lamardo 

Este jogador tem sido ultimamente suplente, mas apresenta uma grande qualidade quando tem espaço para 
jogar. É canhoto e normalmente alinha atrás do ponta de lança, fazendo a posição de nº 10. Quando a bola vai á 
linha é possível que este jogador apareça a preencher a área na zona central, sendo que também pode alinhar 
como ponta de lança ao lado de Doumbouya. É um jogador que tem uma capacidade de passe boa, sendo que 
adora colocar a bola em diagonal para os alas rápidos da equipa. Na área, não é muito agressivo a atacar a bola de 
cabeça. Importante prevenir os seus remates de pé esquerdo, pois são fortes e podem representar perigo. 

  Dados Pessoais Estatistica 

Nº Pos. Nome Idade Altura Peso Pé dominante Jogos Titular Golos Amarelos Vermelhos 

6 M Def Ascenso 28 ? ? Pé direito 18 18 - 8 - 

15 M C Delfino 19 ? ? Pé direito 16 14 - 4 - 

18 M Of André Costa 28 ? ? Pé direito 12 11 - 3 1 (acum.) 

20 M Of Rodrigo Lamardo 22 174 73 Pé esquerdo 12 5 1 - - 
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Sistema de jogo adversário       1x4x3x3 
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Análise Técnico Táctica  

27– Cléber 
 

Jogador de baixa estatura (1,60m aproximadamente), bastante rápido, que procura situações constantes de 1x1. 
Muito  importante o nosso ala ou defesa lateral não deixarem ganhar as costas, já que esta equipa gosta de utilizar 
os passes longos em diagonal para o espaço entre central e lateral. Muita atenção nas transições para a defesa, 
pois esta equipa sai rápido e procura alimentar de imediato a velocidade dos seus extremos procurando as costas 
do lateral que pode ter subido no terreno. (exige-se capacidade de recuperação dos nossos alas a fechar por 
dentro e mais junto aos centrais). Importante evitar situações de 1x1 com extremos sendo facilmente anulável se 
tivermos as coberturas dos centrais perto. Defensivamente acompanha os laterais ou alas da equipa contrária. 

19 – Doumbouya 

Jogador mais estático, mas muito forte no jogo aéreo. Tem um porte físico que se destaca pela grande 
envergadura, possuindo um bom jogo de cabeça. É preciso muita atenção no jogo aéreo com este jogador, 
estando sempre por perto do mesmo, principalmente quando a bola estiver na linha lateral para ser cruzada. 
Importante nas bolas paradas (livres e cantos) existir maior preocupação com este jogador, não lhe dando 
condições para atacar a bola sem oposição. Gosta de jogar de costas para a baliza, sendo fraco tecnicamente e um 
pouco trapalhão, faz da sua força física a sua principal arma no 1x1. Não deixar bater a bola perto deste jogador, 
pois no contacto e nos ressaltos pode levar vantagem. Procurar a antecipação, pois este jogador não é rápido a 
reagir. 

7 – Alex 

Jogador mais evoluído tecnicamente do sector atacante. Á imagem de Cléber é um jogador que gosta de situações 
de 1x1, por isso deveremos evitá-las, tendo sempre a coberturas dos centrais por perto. Este jogador e Cléber vão 
trocando de posição, sendo que o Alex joga preferencialmente com o pé esquerdo, tendo um bom cruzamento e 
um bom remate. Importante não deixar cruzar do lado esquerdo e importante não deixar vir para dentro no lado 
direito da nossa defesa. A equipa do Sporting de Pombal, procura como já devem ter percebido as costas dos 
nossos laterais, sendo importante que exista pouco espaço entre o central e o nosso lateral, para que os passes 
longos não tenham sucesso. 

20 – Rodrigo 
Lamardo 

Este jogador tem sido ultimamente suplente, mas apresenta uma grande qualidade quando tem espaço para 
jogar. É canhoto e normalmente alinha atrás do ponta de lança, fazendo a posição de nº 10. Quando a bola vai á 
linha é possível que este jogador apareça a preencher a área na zona central, sendo que também pode alinhar 
como ponta de lança ao lado de Doumbouya. É um jogador que tem uma capacidade de passe boa, sendo que 
adora colocar a bola em diagonal para os alas rápidos da equipa. Na área, não é muito agressivo a atacar a bola de 
cabeça. Importante prevenir os seus remates de pé esquerdo, pois são fortes e podem representar perigo. 

  Dados Pessoais Estatistica 

Nº Pos. Nome Idade Altura Peso Pé dominante Jogos Titular Golos Amarelos Vermelhos 

27 Ext Dto Cléber 24 ? ? Direito 11 7 - 2 - 

19 PL Doumbouya 26 186 79 Direito 7 6 3 2 - 

7 Ext Esq Alex 25 170 65 Esquerdo 19 19 4 4 - 

20 2ºPL/10 Rodrigo Lamardo 22 174 73 Esquerdo 12 5 1 - - 
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