
O Mundial de Portugal à lupa:
muito jogo pelo flanco direito

0 terceiro jogo de Portugal na fase de

grupos do Mundial foi com o Gana.

Apresentamos a análise deste jogo,
ligando-a ao desempenho de Portu-

gal nos restantes jogos. Na figura "re-
de de acções" do jogo Portugal-Gana,
vemos as acções realizadas com a bo-
la pelos jogadores, tais como passes,
lançamentos, cortes de cabeça, can-
tos e cruzamentos. O tamanho dos
nós (jogadores) é definido pelo nú-
mero de jogadores com que interage
cada jogador. A largura das ligações
aumenta em função do número de

acções realizadas entre dois jogado-
res. Os nós mais amarelos significam
menor precisão nas acções, mais ver-
melho indica maior precisão.

A rede que caracteriza a dinâmi-
ca de interacções de Portugal revela

que as ligações mais fortes ocorre-
ram de e para João Moutinho, com
Nani, William Carvalho e Ronaldo.
Moutinho fez a ligação entre o meio-

campo e os jogadores avançados,
sendo quem mais interagiu com os

três jogadores atacantes. Estabeleceu
também a ligação com o corredor di-

reito, para João Pereira. Estas liga-
ções de Moutinho foram diferentes
nas dinâmicas de Portugal em jogos
anteriores, onde os defesas laterais
eram quem apresentava mais liga-
ções com os médios alas. A mudan-

ça pode ter sido espoletada com a
inclusão do médio Amorim.

Por outro lado, William Carvalho
foi essencial na primeira fase de

construção do ataque, circulando a
bola entre os defesas centrais. Fez
também a ligação com o corredor

esquerdo, para Veloso. Participou
na segunda fase de construção do

ataque, sendo um elemento de liga-
ção entre a defesa e o meio-campo,
ligando-se a Moutinho e Amorim.

Ao longo dos três jogos, a equipa
de Portugal teve várias alterações de

jogadores nos vários sectores: 1) na
defesa: Pereira e Amorim à direita;
Veloso, Coentrão e A. Almeida à es-

querda; Pepe e Costa no centro; 2)
no meio-campo: Meireles e Amorim;
Veloso e Carvalho; 3) no ataque: H.
Almeida, Postiga e Éder; 4) na baliza:

Patrício, Beto e Eduardo.

Estas alterações são expressas na
dinâmica da equipa, pela ausência de

interacções estáveis em muitos dos

seus elementos. O padrão que se po-
de verificar é entre os jogadores mais
utilizados: Pereira-Moutinho-Nani.

Para a ligação da defesa ao meio-

campo verifica-se a importância de
B. Alves a receber muitos passes e a

ligar com Meireles/Veloso e Mouti-
nho. Na exploração de situações de

ataque, verifica-se a ligação entre
os laterais e Moutinho e deste para
Ronaldo e Nani. João Moutinho foi
muito procurado para circular a bo-
la entre corredores, ligando-se for-
temente aos dois laterais e aos dois
médios alas. Éder foi mais procurado
pelos defesas, indicando a procura
de jogo directo para o ataque.
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