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Com estas odds não tenho dúvidas a aconselhar o Lay ao Barcelona. Por várias razões que já 

iremos analisar. 

 

 



 

Não só aconselhei a fazer como o fiz de facto: 

 

 

Foi pena que apenas me tenham sido correspondidos 1.239€. Não pude pôr muito mais 

dinheiro caso contrário, teria feito disparar desde logo a odd e não conseguiria que me fossem 

correspondidos os 1.239€ que me foram. 

 

Nesta altura, mesmo antes do jogo começar, se quiser, já estou a ganhar 54.84€ qualquer que 

seja o resultado final. Bastar-me-ia fazer uma aposta a favor do Barcelona de 1184€. 

 

 

Este é (mais um) exemplo real daquilo que pretendo transmitir neste vídeo. 

http://www.youtube.com/watch?v=v91DRqj8Si8&list=PLC7B1BB964DAC905E&index=2&featu

re=plpp_video 

http://www.youtube.com/watch?v=v91DRqj8Si8&list=PLC7B1BB964DAC905E&index=2&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=v91DRqj8Si8&list=PLC7B1BB964DAC905E&index=2&feature=plpp_video


 

Razões para apostar contra o Barcelona 
 

 

Odd do Real tem de estar mais baixa do que a do Barcelona 

 Este Real Madrid é favorito para ganhar no seu estádio a qualquer equipa do Mundo 

(incluindo o Super Barça). Assim sendo, a odd do Real Madrid tem que estar mais baixa 

do que a do Barcelona antes de começar o jogo.  

Não há nenhuma situação anormal que justifique que a odd do Barcelona esteja mais 

baixa do que a do Real Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

Edit: Exemplo actualizado: Nesta altura, pela primeira vez, a odd do Real Madrid está mais 

baixa do que a do Barcelona. 

  



 

Pinto na baliza do Barça 

 A filosofia do Barça implica que jogue o 

Pinto, segundo guarda-redes do Barcelona 

porque, à semelhança do que fazem outras 

equipas pela Europa fora, o treinador dá a 

titularidade ao segundo guarda-redes nos 

jogos da taça. Na minha opinião existe uma 

diferença de qualidade muito grande entre 

os dois guarda-redes. No caso do Barcelona 

este facto ganha enorme importância porque 

o jogo do Barcelona implica que os seus 

Guarda-Redes participem muito no 

momento de construção do ataque uma vez 

que o Barça defende uma política de "não 

pontapé para a frente".  

No último teste frente ao Osasuna (para a 

taça) em que Pinto foi titular não esteve 

nada bem neste particular. Nota-se que a 

defesa não confia no seu guarda-redes para 

construir jogo e isso atraiçoa os mecanismos criados e aperfeiçoados pelo Barcelona 

ao longo dos últimos anos uma vez que duvidam em utilizar o GK para criar jogo. 

 

 

 

 

Benzema em grande forma 

 Intuo que Benzema fará (finalmente) um 

grande jogo contra o Barcelona. Com as 

atenções centradas no duelo Ronaldo-Messi, 

o francês poderá ter espaço para brilhar. 

Confesso que custou-me a entender a sua 

qualidade enquanto jogador mas depois de 

um ano e meio de adaptação o "gato" do 

Real justifica o valor pago na sua 

contratação. De uma frieza digno de um 

serial killer Benzema é um jogador muito útil em jogos de muitos nervos.   

  



 

Mudança de ciclo 

 Já o disse por diversas vezes. Este 

Barça do treinador Guardiola e do 

tridente Javi; Iniesta e Messi é, na 

minha opinião, a melhor equipa 

de sempre. De sempre.  

Enquanto adepto do futebol, 

estarei para sempre grato a este 

Barcelona pelos momentos que 

de arte que ofereceu à 

modalidade e por um novo 

conceito de entender o futebol que fará (já faz) escola em todo o Mundo. 

 

No entanto, como todos os grandes impérios, este Barça irá perder a hegemonia que 

conquistou nos últimos anos, a única questão é saber quando é que irá acontecer.  

Muitos analistas apontam que já há fortes indícios que essa mudança já começou e 

precisamente no último Madrid Vs Barça para esta competição onde o Real Madrid 

conseguiu, mais do que não perder, ganhar ao super Barça no prolongamento (golo do 

CR7). Embora os duelos entre os dois rivais mantenham a tendência dos últimos anos 

e acabem sem a derrota dos da Catalunha nota-se efectivamente um equilíbrio maior, 

quer em jogo, quer em resultados. O argumento mais forte será o facto de o Barcelona 

se encontrar 5 pontos atrás do Real Madrid para o campeonato. Uma enormidade 

numa liga tão desigual como a espanhola e impensável nas 3 épocas anteriores.  

 

 

  



 

******************************************************************* 

Razões para ter cuidado ao apostar contra o Barcelona 
 

 

 

Lesões no Real Madrid 

 Di Maria junta-se aos já confirmados 

Khedira e Arbeloa. Os três são titulares 

indiscutíveis na primeira equipa de 

Mourinho. Um defesa um médio e um 

avançado podem condicionar o 

rendimento da equipa. 

(O Barcelona não poderá contar com 

Pedro e com o ausente de longa duração 

David Villa.) 

 

 

Estatística (confronto directo) demolidor para o Real Madrid 

 Doze jogos seguidos sem 

uma vitória do Real (ao fim 

de 90min).  

28 golos marcados para o 

Barcelona; 11 apenas para 

o Real. 

 

Tal como já referi, eu 

tenho em conta o 

confronto directo mas, 

relativizo bastante este 

indicador. Por exemplo, 

este Madrid é muito 

diferente daquele que 

perdeu por 6-2 no 

Bernabéu. 

 

Ainda assim, é sem dúvida, 

um dado importante para 

ter em conta.   



 

 

Guardiola ainda não perdeu no Bernabéu. Puyol soma 50 jogos sem perder 

 Pode ser apenas curiosidade estatística. Ou não...  

Guardiola ainda não perdeu no Bernabéu o que demonstra 

consistência nos resultados alcançados.  

 

Puyol é o exemplo de um capitão "à antiga", idolatrado 

pelos companheiros respeitado pelos adversário. A sua 

presença e liderança dentro do campo faz com que todos 

os seus companheiros joguem melhor.  

 

 

 

 

  



 

******************************************************************* 

O que vamos fazer durante o jogo? 
 

 

 

 Se a odd do Barcelona se mantiver baixa iremos entrar em jogo com o lay ao Barcelona 

e esperamos que a odd corrija para valores mais justos (suba). Quando acharmos que 

está a um valor justo fechamos a aposta com um lucro percentual já na casa das 

dezenas. 

 

 Iremos estar atentos ao decorrer do jogo e procuraremos estar a favor da equipa que 

estiver a jogar melhor em cada momento. Quanto menor for o atraso do prognóstico 

mais entradas e saídas do mercado poderemos fazer durante o jogo (e, 

consequentemente, maior será o valor esperado do prognóstico ao vivo). 

 

 O jogo irá ter muita liquidez pelo que será fácil conseguir que as nossas apostas sejam 

correspondidas. 

 

 Vou partir para o jogo com uma forte convicção que o Real Madrid não perde em casa 

frente ao Barcelona. No entanto, mediante as incidências do jogo, e uma vez que 

tenho muito respeito a este Barcelona, admito a possibilidade de estarmos a favor do 

Barcelona durante alguns momentos ou mesmo grande parte do encontro. 

 

 


