


Índice

2

Bill Russell 3

Atlanta Hawks 4

Boston Celtics 7

Brooklyn Nets 10

Charlotte Hornets 13

Chicago Bulls 16

Cleveland Cavaliers 19

Dallas Mavericks 22

Denver Nuggets 25

Detroit Pistons 28

Golden State Warriors 31

Houston Rockets 34

Indiana Pacers 37

LA Clippers 40

LA Lakers 43

Memphis Grizzlies 46

Miami Heat 49

Milwaukee Bucks 52

Minnesota Timberwolves 55

New Orleans Pelicans 58

New York Knicks 61

Oklahoma City Thunder 64

Orlando Magic 67

Philadelphia 76ers 70

Phoenix Suns 73

Portland Trail Blazers 76

Sacramento Kings 79

San Antonio Spurs 82

Toronto Raptors 85

Utah Jazz 88

Washington Wizards 91

Neemias Queta - Quetalândia 94

Rookies 96

Ficha Técnica 112



Campeão dos campeões. De entre os vários recordes

da NBA que se julgam ser impossíveis de bater ou

igualar, o registo de campeonatos –11– conquistados

pelo eterno camisa 6 dos Boston Celtics é um dos mais

extraordinários. Venceu outros dois anéis no papel de

treinador (o primeiro negro a assumir o cargo na NBA).

O contexto competitivo de cada um destes títulos, por

vezes diminuídos pela distância com que os olhamos,

interessa pouco quando há para enaltecer a abnegação,

a capacidade de liderança, a consistência e, sobretudo,

a emergência da equipa enquanto força maior e que se

sobrepõe a qualquer individualidade. Esta ausência de

ego não é de todo comum na estratosfera por onde Bill

Russell se passeia. Não era possuidor de um jogo

bonito nem lhe é gabado o seu virtuosismo ofensivo.

Mas fez-se um dos melhores ressaltadores e

defensores da história. Russell é apontado por muitos

atletas de outra geração como “o” exemplo a seguir por

todo e qualquer desportista que ambicione nem que

seja apenas caminhar onde outros voam.

Um legado maior. Bill Russell transporta consigo um

legado muitíssimo maior do que os seus 2.08 metros de

altura ou do que os 13 campeonatos conquistados. Os

registos enquanto competidor eram impressionantes

nos anos 50 e 60. E continuarão a impressionar daqui a

20 ou 30. Não se conta a história da NBA e do desporto

dos Estados Unidos da América sem Bill Russell. Mais,

não se conta a história da sociedade norte-americana

do último século – o combate ao racismo, a luta pelo

direito ao voto, pelo direito à educação ou pelo direito a

ter julgamentos justos – sem mencionar o nome de Bill

Russell. Colocou a carreira desportiva em risco em

variadíssimas ocasiões ao dar corpo e voz, juntamente

com atletas como Bill White ou Jackie Robinson

(primeiro negro a jogar na MLB), a manifestações anti-

segregação e antidiscriminação. Em 1963, marchou ao

lado de Martin Luther King na luta pelo emprego e a

liberdade. Nesse mesmo ano, liderou e inspirou

movimentos estudantis para pôr termo à segregação

nas escolas em Boston. Organizou campos de

basquetebol em zonas do território americano onde

corria perigo de vida. Ouvia insultos racistas dos

adeptos, inclusive vindos dos da sua equipa. Liderou

uma greve de jogadores dos Celtics quando num

restaurante, no Kentucky, recusaram dar comida aos

atletas negros.

O lado certo. A NBA já ordenou a retirada do número 6

para homenagear Bill Russell. Os Boston Celtics, pelo

menos este ano, terão o 6 pintado no chão do pavilhão.

E desde 2005 que o troféu de MVP das finais tem o

nome de Bill Russell. Não faltarão momentos de

homenagem a este bom gigante durante a temporada

22/23. Serão sempre curtos para um homem que esteve

tantas vezes no lado certo da história. Bill Russell

faleceu a 31 de julho de 2022, tinha 88 anos de idade. A

luta das tabelas terminou. A luta por uma sociedade

mais justa continua. Estejamos todos à altura do legado

de Bill Russell.

Diogo Santos

Bill Russell: o bom gigante
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Em ano de regressão depois de uma ida à final de

conferência, os Atlanta Hawks despediram-se da época

anterior de forma anónima, claramente dominados pelos

Miami Heat. Surgem os primeiros sinais de urgência na

organização, que atravessa uma fase crucial: Travis

Schlenk, o GM desde 2017, está a olhar para o seu

projeto como algo bom, mas talvez não bom o

suficiente. Trae Young é agora um max player e com

isso perde-se muita da flexibilidade existente até agora;

Nate McMillian, depois do sucesso inesperado de 2021,

dá a sensação de começar o ano com a cadeira já pré-

aquecida. A troca por Dejounte Murray é o culminar

destes fatores: uma equipa que não sabe bem onde

está nem se consegue chegar ao topo, mas onde

descer não é uma opção, e, portanto, há que fazer tudo

para reforçar o plantel no imediato.

Trae Young terá um desafio completamente novo – e

exigente – na sua vida: partilhar a bola. Exigente, não

porque ache que não o consegue fazer, mas porque

terá de demonstrar mais do que fez até agora, no

compromisso para com ações sem bola, ocupação dos

cantos, e mais recursos para lá do bloqueio direto.

Murray beneficiará muito de um spacing competente por

parte de Trae, e o contrário não é tão verdade, uma vez

que as equipas darão espaço a Dejounte para fechar o

seu.

Nuns Hawks que rapidamente estão a ficar com a sua

folha salarial recheada, Hunter e Okongwu representam

os jogadores que mais podem elevar o nível da equipa

num futuro próximo. De Hunter sabemos o que contar:

ao seu melhor nível (físico e de performance), é um

wing muito grande, pronto para limitar o melhor

marcador adversário e com um papel confortável sem

bola do outro. Okongwu terá um papel semelhante no

ataque, e nada lhe será pedido que ele não saiba (ou

queira fazer). Mas é na defesa que fará a sua carreira:

tem sido até agora bastante irregular, fustigado por

lesões e com pouca disciplina para controlar as suas

faltas, mas os flashes que demostra a espaços são os

de um poste móvel com uma presença interior

disruptiva para com o jogo interior adversário. Em ano

de afirmação, isso pode permitir aos Hawks utilizar o

contrato de Capela para procurar outras alternativas

para o seu plantel.

Se o crédito é devido pelo risco assumido em tentar

melhorar a equipa, agora é necessário de facto

consegui-lo, mas numa conferência que parece mais

competitiva a cada dia, obter o resultado desejado pode

ser tarefa árdua.

Elemento Chave: Trae Young

Adição Chave: Dejounte Murray

Possível Surpresa: Onyeka Okongwu

Uma aposta forte que pode mudar tudo

Lucas Niven
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#11 Trae YOUNG #5 Dejounte MURRAY #12 De'Andre HUNTER

1.85 m, 74 kg 1.93 m, 81 kg 2.03 m, 100 kg

19/9/1998 (24) 19/9/1996 (26) 2/12/1997 (24)

Oklahoma Washington Virginia

2018: Rd 1, Pick 5 (DAL) 2016: Rd 1, Pick 29 (SA) 2019: Rd 1, Pick 4 (LAL)

#20 John COLLINS #15 Clint CAPELA A. Holiday

2.06 m, 102 kg 2.08 m, 116 kg Bog. Bogdanovic

23/9/1997 (25) 18/5/1994 (28) J. Holiday

Wake Forest Suíça F. Kaminsky

2017: Rd 1, Pick 19 (ATL) 2014: Rd 1, Pick 25 (HOU) O. Okongwu

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL

Os Hawks têm a NTP Mid-level

(10,5M), a Bi-annual (4,1M) e ainda

três trade exceptions pequenas. No

entanto, têm pouco espaço abaixo

da tax line para as usar. Podem

usar mas com isso vão pagar tax.

Nota salarial

do Costa
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Player J. Holiday T. Luwawu-Cabarrot G. Dieng B. Bogdanovic

%FGA 3PT 72.8 65.6 60.7 57.8

Player T. Young L. Williams D. Murray D. Hunter

Poss 14 2.9 10.5 1.4

PPP 0.97 0.94 0.88 0.88

Player J. Holiday K. Huerter D. Hunter B. Bogdanovic

Poss 2 1 1 2

PPP 1.26 0.94 0.89 0.82

Player T. Young D. Murray A. Holiday L. Williams

FGM %UAST 83.1 72.6 55.6 54.4

Player D. Murray D. Wright B. Bogdanovic T. Young

STL 2 1.2 1.1 0.9

Player T. Young D. Murray B. Bogdanovic J. Collins

PTS OFF TO 4 3.2 2.6 2

% Lançamentos convertidos sem assistência

% Lançamentos feitos da linha de 3PT

Jogadas com finalização como portador no PnR

Roubos de Bola

Pontos a partir de turnovers

Jogadas com finalização a partir de bloqueio indireto

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Eu não me quero lembrar

do que fiz no Verão passado

6 de janeiro de 2022. Os Celtics perdem no Madison

Square Garden, 108-105, e um registo de 18-21 coloca-

os numa desapontante luta pelo play-in. Ime Udoka não

convence na sua época de estreia, incluindo alguns dos

seus jogadores, com Marcus Smart a afirmar que o

playbook da equipa é pouco desenvolvido a nível

coletivo e que assenta em pouco mais do que Jayson

Tatum e Jaylen Brown jogarem à vez.

E depois, o interruptor virou: os Celtics terminam o ano

com um registo de 33-10, uma defesa absolutamente

monstruosa, e trepam até ao segundo lugar da

conferência no final da fase regular. Tatum foi um dos 5

ou 6 melhores jogadores do ano, Jaylen perfeito no

papel de Robin, “Timelord” e Horford complementaram-

se perfeitamente no frontcourt, e Smart levou a título

individual o prémio de melhor defensor do ano numa

equipa com 3 candidatos ao prémio. Uma ida à final

depois de eliminar os Nets, os campeões Bucks e os

primeiros classificados da conferência Heat, atestou

todo o mérito com que o fizeram. Depois de liderarem

os Warriors por 2-1, um fatídico jogo 4 virou a série e

acabou por tirar o título aos de Boston.

O Verão começou com uma offseason excelente: as

chegadas de Malcolm Brogdon e Danilo Gallinari vieram

colmatar falhas no plantel e torná-lo provavelmente no

mais completo de toda a liga. Mas enquanto o

experiente base traz ajuda em dois campos – é um

grande jogador em bloqueio direto, e um spot up

shooter temível – o italiano lesionou-se ao serviço da

sua seleção antes do Eurobasket e perderá grande

parte (senão toda) a época. Aí, começou o caos: Jaylen

Brown deixou incertezas em relação ao seu estado de

vacinação, Robert Williams foi operado ao joelho e

poderá voltar apenas em 2023, e… Ime Udoka. O

mediático caso envolvendo o treinador principal da

equipa resulta, para já, na sua suspensão para esta

temporada, tendo sido substituído por Joe Mazzulla. O

tempo dele é agora, e se dentro do campo tentará dar

continuidade à receita do antecessor, fora dele será

escrutinado (nem sempre de forma justa) pela maneira

como o seu balneário irá atravessar o momento

presente.

Os Celtics querem confirmar este ano que pertencem à

elite da conferência, e que enquanto detentores da

mesma são o alvo a abater. Grande parte desse

objetivo passa por Jayson Tatum. Sem surpresa, uma

equipa na NBA irá tão longe quanto a sua estrela maior

a levar. Tatum afirmou-se o ano passado como um dos

10 melhores jogadores da NBA, e a sua progressão

será posta este ano à prova na liderança fora de campo,

e na defesa dentro dele: a lesão do “Timelord” irá trazer

mais minutos para JT na posição 4, e este terá de estar

à altura.

Elemento Chave: Jayson Tatum

Adição Chave: Malcom Brogdon

Possível Surpresa: Joe Mazzulla

Lucas Niven
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#36 Marcus SMART #7 Jaylen BROWN #0 Jayson TATUM

1.93 m, 99 kg 1.98 m, 101 kg 2.03 m, 95 kg

6/3/1994 (28) 24/10/1996 (25) 3/3/1998 (24)

Oklahoma St California Duke

2014: Rd 1, Pick 6 (BOS) 2016: Rd 1, Pick 3 (BOS) 2017: Rd 1, Pick 3 (BOS)

#15 Al HORFORD #44 Robert WILLIAMS M. Brogdon

2.06 m, 108 kg 2.06 m, 107 kg D. White

3/6/1986 (36) 17/10/1997 (24) G. Williams

Florida Texas A&M B. Griffin / D. Gallinari

2007: Rd 1, Pick 3 (ATL) 2018: Rd 1, Pick 27 (BOS) (P. Pritchard)

A equipa de Boston tem 6 trade

exceptions ao seu dispor e uma

operação acima do tax. A

utilização de qualquer uma delas

sairá muito caro.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL

Nota salarial

do Costa
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Desarmes de lançamento

% Lançamentos concedidos como defensor

Jogadas com finalização em spot ups

Lances livres tentados

Jogadas com finalização como roller em PnR

Jogadas com finalização em transição

O MAU

Player R. Williams A. Horford J. Tatum G. Williams

DFG% 40.2 42.4 42.8 44.9

Player G. Williams J. Tatum A. Horford J. Brown

Poss 3.4 4.3 3.2 5.7

PPP 1.14 1.12 1.09 0.88

Player R. Williams A. Horford D. White G. Williams

BLK 2.2 1.3 0.8 0.7

Player J. Tatum J. Brown M. Brogdon D. White

FTA 6.2 4.8 4.6 3.1

Player D. Theis R. Williams B. Griffin A. Horford

Poss 1.7 1.2 1.6 1.9

PPP 1.46 1.33 0.98 0.95

Player J. Tatum J. Brown M. Smart G. Williams

Poss 2 1 1 2

PPP 1.26 0.94 0.89 0.82

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Como todos sabemos, este texto seria quase

impossível de escrever há cerca de um mês.

Nessa altura, Kevin Durant tinha exigido que os

Nets o trocassem e também Kyrie Irving estava na

equação para ser trocado – caso Durant saísse.

Mas nada aconteceu. Durant continua no plantel,

Kyrie continua no plantel – e a vaguear no plano

astral – e Ben Simmons parece estar pronto para

voltar a jogar. Portanto deixou de ser impossível –

embora continue muito, muito difícil.

Comecemos com os pontos positivos. Um ataque

liderado por Kevin Durant e Kyrie Irving é, só por

si, incrivelmente explosivo e eficiente. Tanto

Durant como Kyrie são atiradores de elite com

uma excelente capacidade, também, de criar boas

oportunidades em iso plays. Ou seja, como um

par, conseguem marcar de todas as formas e

feitios. Adicionalmente, Ben Simmons – se voltar

ao jogador que era antes da longa pausa – pode

ser um complemento perfeito para estes dois

jogadores, em boa parte por não ter grande

interesse em assumir muitos dos lançamentos. E o

seu contributo defensivo pode ser essencial para

equilibrar uma equipa que se tem mostrado – nos

últimos anos – bastante desequilibrada.

Mas será que a defesa vai melhorar o suficiente

para tornar a equipa menos vulnerável nos

playoffs? Será que role players como Seth Curry,

Joe Harris ou Nic Claxton vão conseguir ter um

papel mais ativo no complemento às estrelas?

Será que Kevin Durant vai conseguir trabalhar com

Steve Nash, um treinador que ele, segundo fontes,

exigiu que fosse despedido? Será que Ben

Simmons conseguirá sublimar as suas limitações

ofensivas de modo a não se tornar um problema

nos playoffs? Será que Kyrie Irving vai finalmente

dizer algo impossível de ignorar ou desaparecer

durante dois meses para fazer um retiro espiritual

nas Montanhas Rochosas?

São muitas questões. Demasiadas, poderíamos

dizer. Em última instância, se tudo correr bem, os

Brooklyn Nets não só podem ser muito bons como

claríssimos candidatos ao título. Se tudo correr

bem. Mas quantos verdadeiramente acreditamos

que isso vai acontecer?

Elemento Chave: Kevin Durant

Adição Chave: Royce O’Neale

Possível Surpresa: Ben Simmons

Nets dançam entre o génio e o caos

Pedro Quedas
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#11 Kyrie IRVING #12 Joe HARRIS #7 Kevin DURANT

1.88 m, 88 kg 1.98 m, 99 kg 2.08 m, 108 kg

23/3/1992 (30) 6/9/1991 (31) 29/9/1988 (34)

Duke Virginia Texas

2011: Rd 1, Pick 1 (CLE) 2014: Rd 2, Pick 33 (CLE) 2007: Rd 1, Pick 2 (SEA)

#10 Ben SIMMONS #33 Nic CLAXTON P. Mills

2.11 m, 108 kg 2.11 m, 97 kg Se. Curry

20/7/1996 (26) 17/4/1999 (23) R. O'Neale

LSU Georgia TJ Warren

2016: Rd 1, Pick 1 (PHI) 2019: Rd 2, Pick 31 (BKN) M. Morris

Apesar de munidos com a TP Mid-

level e duas trade exceptions, os

Nets estão a operar muito acima

da tax line e qualquer movimento

é muito oneroso.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL

Nota salarial

do Costa
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% Lançamentos de 3 pontos convertidos

% Lançamentos feitos da linha de 3PT

Jogadas com finalização em 1x1

Pontos no pintado

Roubos de bola

Jogadas com finalização como portador em PnR

O MAU

Player P. Mills R. O'Neale J. Harris S. Curry

%FGA 3PT 71.5 68.9 62.8 50.6

Player K. Irving K. Durant J. Harden C. Thomas

Poss 4.3 5.2 7.6 1

PPP 1.11 1.1 1.06 0.96

Player K. Durant K. Irving S. Curry C. Thomas

Poss 4.4 7.7 2.8 2.3

PPP 1.04 1.03 0.96 0.88

Player S. Curry B. Brown P. Mills R. O'Neale

3P% 42.2 40.4 40 38.9

Player K. Durant N. Claxton A. Drummond B. Brown

PITP 8.6 7.5 6.7 5.9

Player B. Simmons K. Irving A. Drummond B. Brown

STL 1.6 1.4 1.1 1.1

20/21

20/21 20/21 20/21

20/21

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



As últimas duas temporadas trouxeram

resultados semelhantes para os Hornets: 10º

lugar na fase regular, e eliminação do play-in.

Apesar de tudo, afirmavam-se como uma

equipa que vinha em crescendo: LaMelo Ball e

Miles Bridges eram das duplas mais

espetaculares de acompanhar no League

Pass, e conseguiram mais 10 vitórias de um

ano para o outro.

Foi por isso com alguma surpresa que James

Borrego, há 4 anos no comando da equipa e

conseguindo o melhor registo da equipa desde

2016, foi sumariamente despedido no final da

temporada. Rumores de que tinha perdido o

balneário eram frequentes; um favorecimento

na atribuição de minutos na rotação para os

mais veteranos eram um rumor constante, que

gerou queixas até em LaMelo. O problema

talvez fosse mesmo o balneário, uma vez que

Trez Harrell, James Bouknight e Miles Bridges

andaram todos a enfrentar problemas com a

justiça, sendo o último de longe o mais grave:

está afastado da equipa enquanto decorre o

seu processo em tribunal, e é carta fora do

baralho para 2022.

O que sobra para Clifford, o homem do leme

na sua segunda passagem pela equipa?

LaMelo terá rédea total e completa para dar

asas ao seu jogo. O problema, claro está,

serão os ovos com que terá de cozinhar esta

omelete: sem Miles Bridges e com Plumlee

como presença interior que não é dada a

grandes voos nem velocidade, quem

acompanha o jazz de improviso de LaMelo?

Para além disso, um balneário difícil, uma

equipa sem reforços, que perdeu parte da sua

identidade, e um conjunto de veteranos que

provavelmente preferia estar noutro sítio

qualquer. Para os Hornets e Michael Jordan,

talvez o melhor seja mesmo fazer contas ao

draft do ano que se avizinha.

Elemento Chave: LaMelo Ball

Adição Chave: Mark Williams

Possível Surpresa: PJ Washington

Todas as ações têm as suas consequências

Lucas Niven
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#1 LaMelo BALL #3 Terry ROZIER #20 Gordon HAYWARD

2.01 m, 81 kg 1.85 m, 86 kg 2.01 m, 102 kg

22/8/2001 (21) 17/3/1994 (28) 23/3/1990 (32)

EUA (Austrália) Louisville Butler

2020: Rd 1, Pick 3 (CHA) 2015: Rd 1, Pick 16 (BOS) 2010: Rd 1, Pick 9 (UTAH)

#25 PJ WASHINGTON #24 Mason PLUMLEE J. Bouknight

2.01 m, 104 kg 2.11 m, 115 kg C. Martin

23/8/1998 (24) 5/3/1990 (32) K. Oubre Jr.

Kentucky Duke J. McDaniels

2019: Rd 1, Pick 12 (CHA) 2013: Rd 1, Pick 22 (BKN) N. Richards / M. Williams

A operar acima do cap, têm a NTP

Mid-Level inteira (10,5M) e a Bi-

annual (4,1M) para usar e espaço

até à tax line para as usar. Isto

porque a situação do Miles Bridges

ficou "pendurada" pela justiça.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL

Nota salarial

do Costa
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Assistências

Pontos em contra-ataque

Jogadas com finalização em spot ups

Ressaltos

% Lançamentos de 2 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização como portador em PnR

O MAU

Player L. Ball T. Rozier G. Hayward K. Oubre Jr.

FBP 3 2.9 2.7 2.2

Player T. Rozier J. McDaniels C. Martin K. Oubre Jr.

Poss 5 2.6 2.5 4.9

PPP 1.13 1.08 1.08 1.07

Player M. Bridges T. Rozier G. Hayward L. Ball

Poss 1.9 3.2 2.2 7.6

PPP 1.02 0.84 0.8 0.79

Player L. Ball T. Rozier M. Bridges G. Hayward

AST 7.6 4.5 3.8 3.6

Player M. Plumlee M. Bridges L. Ball M. Harrell

REB 7.7 7 6.7 6.1

Player N. Richards M. Harrell G. Hayward M. Plumlee

2PT DFG% 49.3 51.1 51.4 52.6

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Depois de constantes temporadas de rebuild, os

Chicago Bulls foram, talvez, a principal surpresa da

temporada 2021/22. Com a adição do All-Star DeMar

DeRozan a uma equipa com Zach LaVine, Nikola

Vucevic e Lonzo Ball, esperava-se que os Bulls

pudessem lutar por uma ida aos playoffs, mas o

início da temporada em Chicago foi algo que

ninguém podia prever, com constantes vitórias

alcançadas no último quarto e com DeRozan na

melhor forma da sua vida, relembrando o mundo da

NBA em que o mid-range game ainda existe e pode

ser muito útil a qualquer equipa.

Com algumas lesões a afetar o resto da temporada

dos Bulls, o conjunto treinado por Billy Donovan

terminou a fase regular com um registo de 46 vitórias

e 36 derrotas, o suficiente para evitar o play-in e

garantir o sexto lugar na Conferência Este, acabando

por perder na primeira ronda dos playoffs frente aos

campeões de 2021, os Milwaukee Bucks.

A profundidade do plantel foi um dos problemas

principais em Chicago, com lesões de atletas como

Patrick Williams, Alex Caruso e, sobretudo, o base

Lonzo Ball. Para Ball, o problema agrava-se até esta

temporada, existindo mesmo a possibilidade de

Lonzo não jogar esta época, o que deixa, por si só,

um vazio tremendo na equipa de Billy Donovan.

A adição de jogadores veteranos como Andre

Drummond e Goran Dragic poderá ser importante

durante alguns períodos da época, mas para a

franquia de Illinois ter alguma hipótese de replicar o

melhor período da temporada passada, será

necessária uma forte contribuição dos jovens atletas

da equipa, como Ayo Donsunmu, que mostrou

pormenores interessantes na sua estreia na liga,

mas algumas questões continuam por resolver.

Apesar da valência de alguns jogadores no capítulo

do lançamento de meia distância, a importância da

linha dos três pontos no basquetebol atual não pode

ser negada, sendo que os Bulls não têm uma

panóplia de shooters à disposição de Donovan.

Para uma cidade habituada a vencer, os anos 90

continuam a ser memórias bem presentes nos

adeptos dos Bulls, que parecem, nesta altura, a

caminho do “limbo”, apoiando uma equipa que se

encontra “a meio” da NBA, sem grande flexibilidade

financeira para reforçar o plantel e sem o Larry

O´Brien à vista.

Elemento Chave: DeMar DeRozan

Adição Chave: Goran Dragic

Possível Surpresa: Patrick Williams

No Ball, No Shot

José Pedro Barbosa
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#12 Ayo DOSUNMU #8 Zach LAVINE #11 DeMar DEROZAN

1.93 m, 90 kg 1.96 m, 90 kg 1.98 m, 99 kg

17/1/2000 (22) 10/3/1995 (27) 7/8/1989 (33)

Illinois UCLA USC

2021: Rd 2, Pick 38 (CHI) 2014: Rd 1, Pick 13 (MIN) 2009: Rd 1, Pick 9 (TOR)

#44 Patrick WILLIAMS #9 Nikola VUCEVIC G. Dragic

2.01 m, 97 kg 2.08 m, 117 kg C. White

26/8/2001 (21) 24/10/1990 (31) A. Caruso

Florida St USC Jav. Green

2020: Rd 1, Pick 4 (CHI) 2011: Rd 1, Pick 16 (PHI) A. Drummond

A equipa a operar acima do cap space e

com duas exceções no bolso para usar

(parte da NTP Mid-level 7,3M e a Bi-

annual 4,1M). Mas se o fizerem vão

ultrapassar a linha do tax e toda a gente

sabe que o dono dos Bulls não gosta

muito de gastar dinheiro.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL

Nota salarial

do Costa
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% Lançamentos convertidos

% Lançamentos convertidos sem assistência

Jogadas com finalização como portador no PnR

Ressaltos ofensivos

Pontos após ressalto ofensivo

Jogadas com finalização como Roller no PnR

O MAU

Player D. DeRozan Z. Lavine G. Dragic A. Drummond

FGM %UAST 73.9 57.9 49.6 40.9

Player D. DeRozan Z. Lavine A. Dosunmu C. White

Poss 10.7 7.6 1.3 2.9

PPP 1.03 0.96 0.93 0.89

Player A. Drummond T. Thompson N. Vucevic T. Bradley

Poss 1.4 1.1 6.6 0.8

PPP 1.21 1.08 0.94 0.86

Player A. Drummond J. Green D. Jones Jr. T. Thompson

FG% 57 54.2 53.8 52.8

Player N. Vucevic A. Drummond D. DeRozan T. Thompson

OREB 11 9.3 5.2 5.1

Player A. Drummond N. Vucevic D. DeRozan T. Thompson

2nd PTS 2.6 2.3 1.7 1.6

20/21

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Há menos de um ano, em dezembro de 2021, os

Cavaliers apresentavam-se como a grande

surpresa da NBA: um registo de 19-12

(equivalente a 50 vitórias) e a liderança da

conferência Este. O fim da época para Ricky

Rubio, com uma lesão no joelho, foi o primeiro

golpe nas aspirações da equipa. Depois de se

reencontrar e chegar a uns confortáveis 35-22,

Jarrett Allen partiu um dedo, a defesa não

aguentou, e a equipa de Cleveland tropeçou com

um registou de 9-16 até ao play-in, onde viria a

perder ambos os jogos de acesso em casa e falhar

os playoffs.

Mas a fundação não engana, e quer mais este

ano: Darius Garland, base All-Star, veio para ficar.

Allen estava a fazer a época da sua vida,

protegendo no pintado os caminhos para o cesto

enquanto a outra twin tower, Evan Mobley, se

mostra como um talento geracional do lado

defensivo da bola, um jogador capaz de tornar os

colegas de equipa em melhores defensores

simplesmente por estar lá dentro, a obedecer aos

seus instintos. A capacidade de cobrir qualquer

terreno entre o pintado e a linha de três pontos

será posta à prova mais do que nunca (Garland e

Mitchell serão permeáveis): se o fizer dando um

salto evolutivo assinalável, estes Cavs não têm

limite – é que se Evan Mobley der esse salto, já

será um dos 5 ou 6 melhores defensores do

campeonato.

Chega Donovan Mitchell, um dos grandes

marcadores de pontos da NBA, a uma equipa que

receberá o seu skillset de braços abertos, e que

está pronta para voos bem altos, sem requerer os

níveis demasiado exigentes de usage a que se

habitou em Utah… Caris Levert, Kevin Love e

Okoro completam a rotação, e podem ainda ser

incluídos num negócio que reforce a equipa no

imediato. E com o eventual regresso de Rubio,

que se assumia como a alma da equipa no ano

passado, os Cavs querem mostrar do que são

capazes na máxima força, e olhar os tubarões da

conferência olhos nos olhos.

Elemento Chave: Darius Garland

Adição Chave: Donovan Mitchell

Possível Surpresa: Evan Mobley

Temos contender, outra vez, em ‘The Land’?

Lucas Niven
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#10 Darius GARLAND #45 Donovan MITCHELL #3 Caris LEVERT

1.85 m, 87 kg 1.85 m, 97 kg 1.98 m, 92 kg

26/1/2000 (22) 7/9/1996 (26) 25/8/1994 (28)

Vanderbilt Louisville Michigan

2019: Rd 1, Pick 5 (CLE) 2017: Rd 1, Pick 13 (DEN) 2016: Rd 1, Pick 20 (IND)

#4 Evan MOBLEY #31 Jarrett ALLEN R. Rubio

2.11 m, 97 kg 2.06 m, 110 kg I. Okoro

18/6/2001 (21) 21/4/1998 (24) L. Stevens / C. Osman

USC Texas D. Wade

2021: Rd 1, Pick 3 (CLE) 2017: Rd 1, Pick 22 (BKN) K. Love

Apesar de ainda ter uma parte da

NTP Mid-level (4,6M), a Bi-annual

(4,1M) e três trade exceptions, os

Cavs estão a operar acima do cap e

muito perto da tax line. Podem usar o

que têm mas com isso vão pagar tax.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL

Nota salarial

do Costa
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% Lançamentos convertidos

Assistências e % Assistências

Jogadas com finalização a partir do poste

% Lançamentos convertidos sem assistência 

Pontos

Jogadas com finalização como portador no PnR

O BOM O MAU

Player L. Markkanen J. Allen E. Mobley K. Love

Poss 1.4 1.9 2.2 2

PPP 1.17 1.06 0.97 0.89

Player D. Mitchell D. Garland B. Goodwin C. LeVert

Poss 12 9.2 2 5.5

PPP 1.03 0.9 0.88 0.78

Player J. Allen E. Mobley D. Wade L. Jackson

FG% 45.3 47.3 47.5 48.6

Player D. Mitchell D. Garland C. LeVert R. Rubio

FGM %UAST 70.8 66.6 62.5 42

Player D. Mitchell D. Garland C. LeVert J. Allen

PTS 25.9 21.7 17 16.1

Player D. Garland R. Rubio D. Mitchell R. Rondo

AST 8.6 6.4 5.3 4.4

AST% 37.8 44.1 26.7 36.6

20/21

20/21



Era difícil a época 2021-22 acabar melhor para os Mavs

– com uma ida às Finais ou um anel, em termos

objetivos. Mas quem esperava que esta equipa tivesse

em si o suficiente para atropelar (mesmo) os Phoenix

Suns (o melhor registo da fase regular) e chegar às

Finais de Conferência? No início da temporada, poucos

ou nenhuns. A chave está nisso mesmo: Dallas mudou

muito desde o início da temporada.

Kidd acreditava que o ataque não precisava de passar

sempre pelas mãos do esloveno. Ainda havia Porzingis.

E estava em curso a implementação de um novo

esquema defensivo. A somar a tudo isso, Luka chegou

à época em má forma. Resultado: entrada em 2022 com

um registo de 18-18.

Fast-forward até ao fim da temporada, numa derrota

nas finais de Conferência contra os futuros campeões

Warriors (e depois de humilharem os Suns no Jogo 7

das semifinais, em Phoenix), depois de terminarem a

fase regular 52-30. A bola é nas mãos do Luka e joga-

se a partir daí. Porzingis era passado, trocado para

Washington. A defesa, crédito para a equipa técnica de

Jason Kidd, vingou, e Dallas terminou com um dos

melhores registos da liga nesse departamento.

Nas movimentações de mercado, chegaram… Christian

Wood e JaVale McGee. Reforçam uma dimensão do

ataque dos Mavs que sente falta de um roller vertical

desde que Dwight Powell se lesionou (nunca mais

voltou a ser o mesmo), mas a equipa continua sem ter

um interior forte e versátil que possa dar muitos minutos

de qualidade dos dois lados do campo.

McGee, que vem para integrar o 5 inicial (para já), não

dá mais que essa verticalidade perto do cesto e

proteção na tabela contrária. Mesmo aí, terá de se

adaptar a uma defesa de Jason Kidd que lhe pedirá

para defender fora dos 3 pontos com alguma frequência

ou rodar para contestar lançamentos exteriores. Wood,

por seu lado, nunca demonstrou aptidão defensiva,

apesar de ser bastante móvel e grande, e não parece

ser, até ao momento na carreira, um poste indicado

para servir de complemento a um ataque heliocêntrico

focado em Doncic – bem pelo contrário.

De resto, o plantel mantém uma rotação sólida, com

Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber e

Reggie Bullock. E também há o regresso de Tim

Hardaway Jr. Tudo isto com Luka Doncic parece

resultar, mas Dallas continua a estar completamente

dependente do El Niño – falhou na aquisição de um

jogador de calibre All-Star que pudesse ser o seu

número dois e deixou sair para Nova Iorque quem mais

se aproximava disso.

Elemento Chave: Luka Doncic

Adição Chave: Christian Wood

Possível Surpresa: Jaden Hardy

“Luka SZN” ou o ano a seguir

a uma temporada insustentável?

José Volta e Pinto
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#77 Luka DONCIC #26 Spencer DINWIDDIE #25 Reggie BULLOCK

2.01 m, 104 kg 1.98 m, 97 kg 1.98 m, 92 kg

28/2/1999 (23) 6/4/1993 (29) 16/3/1991 (31)

Eslovénia Colorado North Carolina

2018: Rd 1, Pick 3 (ATL) 2014: Rd 2, Pick 38 (DET) 2013: Rd 1, Pick 25 (LAC)

#10 Dorian FINNEY-SMITH #00 JaVale MCGEE J. Hardy

2.01 m, 99 kg 2.13 m, 122 kg T. Hardaway Jr.

4/5/1993 (29) 19/1/1988 (34) M. Kleber

Florida Nevada C. Wood

Undrafted 2008: Rd 1, Pick 18 (WSH)

Os Mavericks são uma equipa a

operar acima da tax line e sem

assets extra para trabalhar o

mercado. O Luka vai ter de

resolver.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL
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% Lançamentos 3 pontos convertidos

% Lançamentos de 3 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização como roller no PnR

Pontos após ressalto ofensivo

Pontos

Jogadas com finalização a partir de bloqueio indireto

O MAU

Player C. Wood R. Bullock T. Hardaway Jr. K. Porzingis

Poss 1 1 1 1

PPP 1.17 1.03 0.97 0.7

Player Dorian FS C. Wood J. Brunson R. Bullock

3P% 39.5 39 37.3 36

Player J. McGee C. Wood L. Doncic D. Powell

2nd PTS 2.4 2.4 1.8 1.4

Player F. Ntilikina M. Kleber Dorian FS S. Dinwiddie

3PT DFG% 39.4 42 45.6 46

Player L. Doncic C. Wood J. Brunson T. Hardaway Jr.

PTS 28.4 17.9 16.3 14.2

Player J. Brunson S. Dinwiddie L. Doncic T. Hardaway Jr.

Poss 5 4.7 13 2.4

PPP 1.06 0.94 0.93 0.89

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Apesar da “constante” chamada Nikola Jokic, que

voltou a conquistar o prémio de MVP, os Denver

Nuggets permanecem uma das grandes incógnitas

para esta época. Em 2021/22, a equipa acabou a

fase regular com um registo de 48 vitórias e 34

derrotas, sexto melhor registo da Conferência Oeste,

num ano marcado por diversas lesões em Denver,

nomeadamente das duas co-stars de Jokic: Jamal

Murray e Michael Porter Jr.

Num Oeste com diversas equipas à procura de

conquistar o trono, muitos esperam o regresso dos

“Nuggets da bolha”, ou, pelo menos, de um Jamal

Murray capaz de apresentar o recital ofensivo que

encantou o universo basquetebolístico em 2020. Em

quatro as últimas cinco temporadas, os comandados

de Mike Malone venceram entre 46 e 48 jogos por

época, um registo constante, mas que nem parece

compatível com o talento assombroso de Nikola

Jokic. Para Mike Malone, esta pode ser a grande

oportunidade para elevar os Nuggets aos anéis há

muito desejados, mas é preciso que todas as

estrelas se alinhem.

Primeiro, é fundamental que exista alguma

estabilidade no plantel e que acabe a malapata das

lesões que assombraram a Ball Arena nas duas

últimas épocas, percebendo sempre que os

primeiros meses da temporada serão muitos

importantes para reacender a chama Murray-Jokic,

com Michael Porter Jr., um diamante prejudicado por

lesões desde os seus 18 anos, à procura de se

cimentar como uma futura na estrela na liga,

procurando um desfecho diferente ao do seu

treinador em Nathan Hale, o brilhante Brandon Roy.

Por fim, a adição de jogadores como Kentavious

Caldwell-Pope e, acima de tudo, Bruce Brown, deve

permitir a Mike Malone uma rotação mais variada,

juntando-se assim a nomes como Aaron Gordon e

ao jovem “Bones” Hyland (nome a ter em conta para

Sixth Man of The Year), mas permanecem as

dúvidas sobre a valia deste conjunto como um todo.

Na teoria, juntar dois jogadores com talento All-Star

(Murray e Porter Jr.) a uma equipa que acabou a

fase regular na sexta posição no Oeste, seria sinal

de Finais ao virar da esquina, mas as incertezas

ainda são muitas para os lados das Rocky

Mountains.

Altura existe em abundância no plantel e a altitude

reina na Ball Arena, no entanto, o caminho é sempre

inclinado e com mais obstáculos nas montanhas.

Elemento Chave: Nikola Jokic

Adição Chave: Bruce Brown / Michael Porter Jr.

Possível Surpresa: Kentavious Caldwell-Pope

A certeza da incerteza

José Pedro Barbosa
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#27 Jamal MURRAY #5 Kentavious CALDWELL-POPE #1 Michael PORTER JR

1.93 m, 97 kg 1.96 m, 92 kg 2.08 m, 98 kg

23/2/1997 (25) 18/2/1993 (29) 29/6/1998 (24)

Kentucky Georgia Missouri

2016: Rd 1, Pick 7 (DEN) 2013: Rd 1, Pick 8 (DET) 2018: Rd 1, Pick 14 (DEN)

#50 Aaron GORDON #15 Nikola JOKIC B. Hyland

2.03 m, 106 kg 2.11 m, 128 kg D. Reed

16/9/1995 (27) 19/2/1995 (27) B. Brown

Arizona Sérvia Z. Nnaji

2014: Rd 1, Pick 4 (ORL) 2014: Rd 2, Pick 41 (DEN) Je. Green / D. Jordan

Os Nuggets têm uma trade

exception grande (9,1M) que

podem usar para melhorar a

equipa mas a operar acima do tax,

essa utilização sairá cara.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL
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Assistências e % Assistências

% Lançamentos convertidos

Jogadas com finalização a partir do poste

% Lançamentos de 2 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização em 1x1

Jogadas com finalização como portador no PnR

O MAU

Player J. Murray M. Morris B. Hyland W. Barton

Poss 6.4 3.1 2.6 3.3

PPP 0.98 0.88 0.82 0.8

Player F. Campazzo D. Jordan A. Gordon N. Jokic

2PT DFG% 48.2 50.9 50.9 51.3

Player N. Jokic D. Jordan Z. Nnaji Je. Green

FG% 66.1 64.1 62.9 62.7

Player N. Jokic Je. Green D. Cousins A. Gordon

Poss 5.2 1.1 1.6 2.1

PPP 1.17 1.12 1 0.97

Player N. Jokic J. Murray M. Morris W. Barton

AST 7.9 4.8 4.4 3.9

AST% 38.8 19.7 20.1 17.1

Player N. Jokic W. Barton A. Gordon J. Murray

Poss 1.1 1.2 1 2.1

PPP 1.07 0.89 0.93 0.78

20/21

20/21

20/21

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Tudo depende dos objetivos do front office, mas

esta equipa dos Pistons tem tudo para ser a

League Pass Team desta temporada. Em 2021-

22, os resultados foram os esperados, o que tem

sido a franquia nos últimos 15 anos, com

constantes mudanças, mas sem grandes

resultados, com os comandados de Dwane Casey

a terminar a fase regular com um registo de 23

vitórias e 59 derrotas.

Com a primeira pick do draft em 2021, a escolha

de Cade Cunningham parece ter sido acertada,

tendo o Rookie terminado bem a época, depois de

um início algo titubeante. No draft deste ano, com

a 5ª e 13ª pick, os Pistons procuram acrescentar

jogadores que podem complementar o jogo de

Cunningham, com o base Jaden Ivey e o poste

Jalen Duren a começarem as suas carreiras

profissionais no estado de Michigan.

Para além da juventude do plantel, e apesar de

muitos “especialistas” colocarem os Pistons como

uma das muitas equipas numa luta desenfreada

pelo fenómeno francês Victor Wenbanyama, a

verdade é que os Pistons apresentam “caras

novas” muito interessantes para combater a

inconsistência dos jovens jogadores.

Um atirador reconhecido como é Bojan

Bogdanovic, um marcador de pontos em Alec

Burks, um poste defensor como Nerlens Noel e um

extremo em busca de mostrar o seu valor num

contexto profissional em Kevin Knox, trazem maior

profundidade a uma equipa que conta com

Cunningham, Saddiq Bey, Isaiah Stewart e Marvin

Bagley.

Poderá ser mais um ano sem playoffs para a Motor

City, mas não há dúvidas de que há expectativas

de uma temporada com mais vitórias, com tempo

de jogo para as jovens figuras da equipa (não é de

espantar ver Jaden Ivey e Jalen Duran no cinco

inicial), e alguns veteranos para trazer minutos de

qualidade vindos do banco.

Ainda não é o que a cidade de Detroit deseja, sair

do marasmo recente da franquia, mas é

incontestável de que a esperança de um futuro

com vitórias vai começando a surgir, devagar,

devagarinho, à porta da Little Caesars Arena.

Elemento Chave: Cade Cunningham

Adição Chave: Jaden Ivey

Possível Surpresa: Kevin Knox

Já se vislumbra uma luz ao fundo do túnel

José Pedro Barbosa

28



#1 Cade CUNNINGHAM #23 Jaden IVEY #41 Saddiq BEY

1.98 m, 99 kg 1.93 m, 90 kg 2.03 m, 97 kg

25/9/2001 (21) 13/2/2002 (20) 9/4/1999 (23)

Oklahoma St Purdue Villanova

2021: Rd 1, Pick 1 (DET) 2022: Rd 1, Pick 5 (DET) 2020: Rd 1, Pick 19 (BKN)

#44 Bojan BOGDANOVIC #28 Isaiah STEWART K. Hayes

2.01 m, 102 kg 2.06 m, 113 kg C. Joseph / H. Diallo

18/4/1989 (33) 22/5/2001 (21) A. Burks

Croácia Washington M. Bagley III / Kevin Knox

2011: Rd 2, Pick 31 (MIA) 2020: Rd 1, Pick 16 (POR) J. Duren / N. Noel

Apesar de estarem a operar

abaixo do cap, o cap space que

têm é irrelevante (cerca de um

quarto do vet-min) e apenas

dispõem da Room Exception

(5,4M) para ir ao mercado.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL
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Lançamentos livres tentados

Ressaltos ofensivos

Roubos de bola

% Lançamentos de 3 pontos convertidos

% Lançamentos de 3 pontos (topo) convertidos

Jogadas com finalização como portador no PnR

O MAU

Player B. Bogdanovic A. Burks S. Bey C. Cunningham

Poss 1 3.9 1.8 7.8

PPP 1.1 0.92 0.84 0.82

Player J. Grant S. Bey C. Cunningham H. Diallo

FTA 5.5 3.1 2.6 2.4

Player C. Joseph A. Burks R. McGruder B. Bogdanovic

3P% 41.4 40.4 39.7 38.7

Player C. Joseph A. Burks B. Bogdanovic J. Grant

ATB 3P% 40 39.9 37.3 37.1

Player I. Stewart M. Bagley III K. Olynyk S. Bey

OREB 3.2 2.2 1.4 1.3

Player H. Diallo C. Cunningham K. Hayes J. Grant

STL 1.2 1.2 1.2 0.9

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Em equipa que ganha não se dá murros na mesa.

O ditado não é bem assim, mas o murro de

Draymond Green em Jordan Poole promete pairar

sobre a época dos atuais campeões como as

nuvens cinzentas na Ericeira: a ameaça de chuva

em barda está sempre lá e só acaba por cair no

dia em que decides sair de casa de manga à cava,

bermudas e chinelos.

Com as extensões de contrato de Poole e Andrew

Wiggins, e enquanto não sai podcast de Green a

explicar que, afinal, foi o maxilar de Poole que

agrediu o seu punho, os olhos da NBA estão

*todos* nas mãos de Dray: os dos adversários nas

assistências para os Splash Brothers, os dos

colegas nos possíveis uppercuts ao queixo.

Este pode mesmo ser o último ano do

extremo/poste de 32 anos na Bay Area e nem um

quinto título garante a continuidade do atleta

natural de Michigan - alô, Detroit Pistons? -, pelo

que, para o treinador Steve Kerr, esta parece ser a

última dança de uma dinastia que nos

proporcionou um basquetebol do mais bonito de

que há memória. Por mais que o dono Joe Lacob

continue a abrir os cordões à bolsa para pagar as

recordistas luxury taxes, por mais que o velhinho

Klay Thompson possa regressar à consistência

dos anos pré-lesões - será mais determinante do

que as adições de Donte DiVincenzo e JaMychal

Green -, por mais que a emergência de Moses

Moody, Jonathan Kuminga e James Wiseman faça

esquecer as saídas de Gary Payton II e Otto

Porter, os Warriors estão num beco sem saída:

insistir na fórmula vencedora, tentando controlar o

temperamento do jogador que, por um lado,

melhor potencia as qualidades de dois dos

melhores lançadores da história do jogo e, por

outro, pode destruir tudo com uma má decisão a

qualquer momento. Se as críticas unânimes

servirem para manter Draymond mais focado no

jogo, então os Warriors até podem ser os favoritos

do Oeste a chegar às Finais da NBA.

Elemento Chave: Draymond Green

Adição Chave: (good ol') Klay Thompson

Possível Surpresa: Moses Moody

A última dança da dinastia? 

Ricardo Brito Reis
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#30 Stephen CURRY #11 Klay THOMPSON #22 Andrew WIGGINS

1.88 m, 83 kg 1.98 m, 99 kg 2.01 m, 89 kg

14/3/1988 (34) 8/2/1990 (32) 23/2/1995 (27)

Davidson Washington St Kansas

2009: Rd 1, Pick 7 (GS) 2011: Rd 1, Pick 11 (GS) 2014: Rd 1, Pick 1 (CLE)

#23 Draymond GREEN #5 Kevon LOONEY J. Poole

1.98 m, 104 kg 2.06 m, 100 kg M. Moody

4/3/1990 (32) 6/2/1996 (26) J. Kuminga / A. Iguodala

Michigan St UCLA JaM. Green

2012: Rd 2, Pick 35 (GS) 2015: Rd 1, Pick 30 (GS) J. Wiseman

Praticamente sem assets

financeiros, os Warriors operam

muito acima do tax e devem gerir

o plantel e esperar pelo buyout

market.
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% Assistências

% Lançamentos concedidos como defensor

Jogadas com finalização a partir de bloqueio indireto

Lances livres tentados

Ressaltos ofensivos

Jogadas com finalização como Roller no PnR

O MAU

Player N. Bjelica D. Green O. Porter Jr. J. Green

Poss 0.8 0.8 0.6 1.6

PPP 1.03 1.03 1 0.91

Player S. Curry J. Poole A. Wiggins J. Kuminga

FTA 4.7 3.5 3.2 2.7

Player A, Iguodala M. Moody D. Green A. Wiggins

DFG% 38.2 38.9 40.7 43.4

Player J. Poole D. Lee S. Curry O. Porter Jr.

Poss 2 1 4 1

PPP 1.14 1.12 1.05 0.94

Player D. Green S. Curry J. Poole A. Iguodala

AST 7 6.3 4 3.7

AST% 32.5 28.6 20.7 26.3

Player K. Looney O. Porter Jr. A. Wiggins J. Green

OREB 2.5 1.4 1.2 1.2

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Ninguém perdeu mais que os Rockets o ano passado, e

eles não irão ganhar muito mais jogos este ano (outras,

no entanto, poderão perder bem mais). No Texas

ninguém está preocupado com isso: premiados com a

terceira escolha do draft, juntam este ano Jabari Smith a

Jalen Green, Alperen Sengun e Kevin Porter, naquele

que pode ser o primeiro vislumbre da próxima década

dos Houston Rockets.

Numa época de estreia (com 19 aninhos acabados de

completar…) marcada por um início extremamente

ineficiente e tendo sido ofuscado pelas prestações

espetaculares na restante classe de rookies, Green

acumulou médias pós All-Star (24 jogos) de 22.3

pontos, 3.8 ressaltos e 3.2 assistências por jogo,

lançando 47.6% de campo e 38.7% de triplo (3.1

convertidos). Nada mau, para o ‘ineficiente’ Jalen

Green. A missão este ano é capitalizar esse momento

de forma, mostrando que não foi uma fase marcada por

um calendário menos competitivo no final do ano.

Nuns Rockets que trouxeram poucas caras novas, o

prospect que até poucas horas antes do draft era

apontado como a primeira escolha (caindo para terceira

até Houston) é necessariamente a adição mais

importante no plantel. Jabari terá tempo e espaço para

ser aquilo que quiser: tem ferramentas para ser um

jogador com um impacto tremendo dos dois lados do

campo, e para desenvolver capacidades na criação,

finalização e defesa.

Dono de um skillset único, Alperen Sengun chega de

um Eurobasket bastante positivo a nível pessoal, e

pronto para assumir um lugar mais importante na

hierarquia dos Rockets. A sua capacidade de passe e

visão de jogo ímpares são um complemento perfeito

aos bases da equipa, que muitas vezes procuram o

próprio lançamento antes de criarem para outros. Na

defesa, terá que baixar o ritmo a que comete faltas, e se

a sua inteligência encaixar no atleticismo absurdo de

Jabari, então Houston poderá ter neste frontcourt o

início de algo muito bom.

O tempo não será o de contar vitórias, mas sim explorar

ao máximo o potencial que existe no plantel. A juntar a

estes quatro, há ainda os rookies Tari Eason (já é um

dos favoritos cá em casa), TyTy Washington, e os

jovens Tate, Christopher, Kenyon Martin Jr e Usman

Garuba. É uma rotação completa de NBA onde ninguém

tem mais de 3 anos de experiência. Os Rockets devem

usar e abusar de minutos para esta rapaziada toda,

onde poderão tirar conclusões sobre o desenvolvimento

dos seus jovens… e quiçá um bom bilhete na lotaria por

Victor Wembanyama.

Elemento Chave: Jalen Green

Adição Chave: Jabari Smith Jr.

Possível Surpresa: Alperen Sengun

Permissão para descolar?

Lucas Niven

34



#3 Kevin PORTER JR #0 Jalen GREEN #10 Eric GORDON

1.93 m, 92 kg 1.93 m, 84 kg 1.91 m, 97 kg

4/5/2000 (22) 9/2/2002 (20) 25/12/1988 (33)

USC G-League Ignite Indiana

2019: Rd 1, Pick 30 (MIL) 2021: Rd 1, Pick 2 (HOU) 2008: Rd 1, Pick 7 (LAC)

#1 Jabari SMITH JR #28 Alperen SENGUN D. Nix

2.11 m, 99 kg 2.11 m, 110 kg J. Christopher

13/5/2003 (19) 25/7/2002 (20) KJ Martin / J. Tate

Auburn Turquia T. Eason

2022: Rd 1, Pick 3 (HOUMAV) 2021: Rd 1, Pick 16 (OKC) U. Garuba

Os Rockets têm parte significativa

da NTP Mid-Level (7,8M) e a Bi-

annual (4,1M) para poder atuar no

mercado e apesar de estarem a

atuar acima do cap, têm espaço

suficiente para usar as exceções

disponíveis.
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Lances livres tentados

Pontos no pintado

Jogadas com finalização após ressalto ofensivo

Assistências

% Lançamentos concedidos como defensor

Jogadas com finalização como portador no PnR

O MAU

Player J. Christopher E. Gordon K. Porter Jr. J. Green

Poss 1.9 3.7 6.9 5.2

PPP 0.87 0.84 0.82 0.81

Player K. Porter Jr. D. Schröder J. Tate E. Gordon

AST 6.2 4.6 2.8 2.7

Player C. Wood J. Tate J. Green A. Sengun

PITP 8.8 7.7 6.2 6

Player C. Wood J. Tate A. Sengun D. Theis

Poss 1.1 1.1 1.1 0.8

PPP 1.36 1.13 1.12 1.09

Player C. Wood J. Smith Jr. J. Green A. Sengun

FTA 4.9 4.8 3.5 3.2

Player E. Gordon KJ Martin D. Schröder C. Wood

DFG% 40.7 44.2 45.2 45.8

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



A troca a meio da época passada, centrada em

Domantas Sabonis e Tyrese Haliburton, marcou

uma nova era. O front office, que até tinha

apostado no experiente treinador Rick Carlisle

para apagar as más memórias de Nate Bjorkgren,

decidiu que era o ano em que os Pacers deixavam

de ser uma equipa mediana, com cinco

eliminações consecutivas na primeira ronda das

últimas cinco aparições em playoffs, e abraçou o

tanking, encostando Malcolm Brogdon e Myles

Turner. O base foi, entretanto, trocado para Boston

e o poste deve receber guia de marcha até ao

'trade deadline' de fevereiro.

De resto, o "atirador" Buddy Hield e o especialista

defensivo TJ McConnell também podem estar na

porta de saída, em vésperas de um ano em que os

Pacers têm três escolhas de primeira ronda no

draft. Esta é, por isso, uma temporada para dar

minutos em barda aos miúdos, como Hali, Chris

Duarte, Jalen Smith, Isaiah Jackson, Terry Taylor

e o 'rookie' Bennedict Mathurin, escolhido na 6.ª

posição do draft, que brilhou na Summer League e

na pré-época.

E se Haliburton, Mathurin e companhia

continuarem a brilhar ao longo da fase de regular e

isso signifique ganhar muitos jogos, nada como

avançar para uma troca para receber o contrato de

Russell Westbrook e dar-lhe luz verde para soltar

o lançador que há (algures) dentro dele ou arranjar

um pêlo encravado na virilha - perdão, groin

soreness - que atire as crianças do parque de

diversões para o estaleiro de Indianapolis, que, tal

como em quase um terço das cidades da NBA,

tem vista para Victor Wembanyama.

Ao contrário de outras equipas da liga apostadas

em perder jogos para obrigar o comissário Adam

Silver arranhar o sotaque francês no draft de 2023,

os Pacers parecem ter demasiado talento. Mas

ainda há cartas na manga para jogar.

Elemento Chave: Tyrese Haliburton

Adição Chave: Bennedict Mathurin

Possível Surpresa: Jalen Smith

Tanking à distância de um pêlo encravado 

Ricardo Brito Reis
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#0 Tyrese HALIBURTON #24 Buddy HIELD #3 Chris DUARTE

1.96 m, 83 kg 1.93 m, 99 kg 1.96 m, 86 kg

29/2/2000 (22) 17/12/1992 (29) 13/6/1997 (25)

Iowa State Oklahoma Oregon

2020: Rd 1, Pick 12 (SAC) 2016: Rd 1, Pick 6 (NO) 2021: Rd 1, Pick 13 (IND)

#25 Jalen SMITH #33 Myles TURNER TJ McConnell

2.06 m, 97 kg 2.11 m, 113 kg B. Mathurin

16/3/2000 (22) 24/3/1996 (26) O. Brissett / A. Nesmith

Maryland Texas I. Jackson

2020: Rd 1, Pick 10 (PHX) 2015: Rd 1, Pick 11 (IND) D. Theis / G. Bitadze

Têm à sua disposição 27,8M em

cap space e os 5,4M da Room

Exception. São de esperar mexidas

dado que não estão prontos a

competir e são um de dois destinos

possíveis para dumps de salários

significativos.
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Assistências

Jogadas com finalização como Roller no PnR

Jogadas com finalização após ressalto ofensivo

% Lançamentos concedidos como defensor

Pontos a partir de turnovers

Jogadas com finalização em 1x1

O MAU

Player B. Hield T. Haliburton L. Stephenson C. Duarte

Poss 1.2 2.1 1 1

PPP 1.06 0.94 0.87 0.82

Player T. Haliburton L. Stephenson B. Hield B. Mathurin

AST 8.2 3.6 2.8 2.5

Player C. Duarte J. Smith M. Turner G. Bitadze

DFG% 44 47.1 48.4 48.8

Player B. Hield T. Haliburton C. Duarte M. Turner

PTS OFF TO 3 2.3 2 1.4

Player D. Sabonis G. Bitadze I. Jackson J. Smith

Poss 3.7 1.9 2.4 2.1

PPP 1.33 1.25 1.2 1.16

Player M. Turner T. Taylor J. Smith D. Sabonis

Poss 0.8 1.8 1.4 2.2

PPP 1.54 1.38 1.3 1.22

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Escrever sobre os Clippers é um desafio para

qualquer analista que se preze como um ser

racional e objetivo, que avalia os dados de forma

fria e imparcial, sem qualquer outra consideração

que não os puros factos. Porque de que modo é

que é possível quantificar o impacto de uma

(suposta) maldição?

Vamos começar pelo que podemos falar com

seriedade. No papel, a equipa dos Clippers é

absolutamente incrível. E tudo começa e acaba

com a saúde de Kawhi Leonard. Quando não está

lesionado, Kawhi é um dos melhores jogadores em

toda a liga. Um misto quase perfeito de defesa

sufocante e eficiência brutal no ataque. A seu lado,

Paul George, um jogador em muito semelhante a

Kawhi, mas com um jogo um pouco mais atlético,

mais triplista e – claro está – um pouco mais

inconstante.

À volta das duas estrelas, temos um dos conjuntos

mais impressionantes de wing players de apoio em

toda a liga, com destaque para nomes como

Normal Powell, Terance Mann, Robert Covington e

Nicolas Batum. E será especialmente interessante

ver como Reggie Jackson e John Wall vão

disputar os minutos a base – vai ser muito curioso

ver o que John Wall ainda tem para mostrar. E,

claro, não nos podemos esquecer de Tyronn Lue,

um dos treinadores (justificadamente) mais

respeitados em toda a liga.

Com tudo isto a seu favor, os Los Angeles

Clippers deveriam ser um dos maiores favoritos ao

título este ano, certo? E são. Mas… a verdade é

que tudo tende a correr-lhes mal. O espectro das

lesões continua a ensombrar a equipa, John Wall

pode já estar no ocaso da sua carreira e –

principalmente nos playoffs – algo de mau tende

sempre a acontecer a esta equipa. Ou seja, a

minha previsão racional é que os Clippers são

grandes candidatos. Mas uma voz persistente num

cantinho escondido da minha alma está a

sussurrar-me ao ouvido para manter as

expectativas baixas.

Elemento Chave: Kawhi Leonard

Adição Chave: John Wall

Possível Surpresa: John Wall

Clippers vs. A Maldição

Pedro Quedas
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#1 Reggie JACKSON #13 Paul GEORGE #2 Kawhi LEONARD

1.88 m, 94 kg 2.03 m, 99 kg 2.01 m, 102 kg

16/4/1990 (32) 2/5/1990 (32) 29/6/1991 (31)

Boston College Fresno St San Diego St

2011: Rd 1, Pick 24 (OKC) 2010: Rd 1, Pick 10 (IND) 2011: Rd 1, Pick 15 (IND)

#8 Marcus MORRIS #40 Ivica ZUBAC J. Wall

2.03 m, 98 kg 2.13 m, 108 kg L. Kennard

2/9/1989 (33) 18/3/1997 (25) T. Mann / A. Coffey

Kansas Croácia N. Powell

2011: Rd 1, Pick 14 (HOU) 2016: Rd 2, Pick 32 (LAL) N. Batum / R. Covington

A equipa de Los Angeles tem uma

trade exception grande (9,7M) que

pode fazer a diferença mais para a

frente. Isto porque apesar de

operarem muito acima da tax line e

o seu dono já mostrou que não tem

medo de gastar dinheiro.
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% Lançamentos de 3 pontos

% Lançamentos concedidos como defensor

Jogadas com finalização a partir de cortes

Ressaltos ofensivos

Lances livres tentados

Jogadas com finalização em 1x1

O MAU

Player M. Morris K. Leonard E. Bledsoe P. George

Poss 2.9 3.7 1.2 4.5

PPP 0.98 0.94 0.89 0.83

Player I. Zubac I. Hartenstein T. Mann K. Leonard

OREB 2.9 1.7 1.3 1.1

Player P. George R. Jackson A. Coffey I. Hartenstein

DFG% 43 43.6 44.2 44.9

Player T. Mann K. Leonard I. Hartenstein I. Zubac

Poss 1 0.8 1.8 2

PPP 1.44 1.42 1.41 1.41

Player L. Kennard N. Powell N. Batum K. Leonard

3P% 44.9 41.9 40 39.8

Player K. Leonard N. Powell P. George I. Zubac

FTA 5.7 5.2 4.8 3

20/21

20/21

20/21

20/21

20/21

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



Vamos já falar do elefante na sala? Sim, haverá

uma época dos Lakers com Russell Westbrook e

outra completamente diferente sem o antigo MVP.

Os Lakers já sabem o que esperar do base, nesta

altura da carreira: paupérrima eficácia e (cada vez

menos) desequilíbrios em situações de 1x1,

defesa inexistente e bolas em barda à quina da

tabela. Sendo um lançador mau em eficiência e

volume, deixa de fazer sentido a sua utilização em

simultâneo com LeBron James e Anthony Davis,

sobretudo se o último jogar a 4 e ao lado de um

verdadeiro poste (não lançador). Aparentemente,

Russ está disponível para assumir o papel de

sexto homem e sair do banco de suplentes, o que

pode ser determinante, pelo menos, para o

sucesso coletivo... da primeira unidade.

Enquanto os Indiana Pacers não se convencem a

acolher o contrato de Westbrook por Buddy Hield,

Myles Turner e escolha(s) de draft, os Lakers

desesperam por um toque de Midas do novo

treinador Darvin Ham, que faça de Kendrick Nunn,

Dennis Schröder, Patrick Beverley, Lonnie Walker

IV, Troy Brown Jr., Juan Toscano-Anderson,

Damian Jones e Thomas Bryant mais do que os

meros jogadores de rotação secundários que

foram noutras paragens.

Porque 60 a 70 jogos de um LBJ prestes a festejar

38 ampolas e sabe-se lá quantas partidas de AD

parecem ser insuficientes para tornar os

californianos mais competitivos do que em 2021-

22, que terminou com nove jogadores (Carmelo

Anthony, Trevor Ariza, D.J. Augustin, Kent

Bazemore, Avery Bradley, Wayne Ellington,

Dwight Howard, Stanley Johnson e Rajon Rondo)

a meter os papéis para o fundo de desemprego.

Uma época saudável do "King" e, sobretudo, de

Davis fará os adeptos sonharem com algo mais do

que apenas o acesso ao torneio play-in, numa

temporada em que nem o tanking é opção em Los

Angeles, já que os New Orleans Pelicans têm o

direito de trocar a escolha de primeira ronda de

2023 com os Lakers.

Elemento Chave: Anthony Davis

Adição Chave: Darvin Ham

Possível Surpresa: Kendrick Nunn

A contar os minutos

para a saída de Westbrook

Ricardo Brito Reis
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#0 Russell WESTBROOK #21 Patrick BEVERLEY #4 Lonnie WALKER IV

1.91 m, 90 kg 1.85 m, 81 kg 1.93 m, 92 kg

12/11/1988 (33) 12/7/1988 (34) 14/12/1998 (23)

UCLA Arkansas Miami

2008: Rd 1, Pick 4 (SEA) 2009: Rd 2, Pick 42 (LAL) 2018: Rd 1, Pick 18 (SA)

#6 LeBron JAMES #3 Anthony DAVIS K. Nunn

2.06 m, 113 kg 2.08 m, 114 kg D. Schröder

30/12/1984 (37) 11/3/1993 (29) A. Reaves

EUA (HS) Kentucky D. Jones

2003: Rd 1, Pick 1 (CLE) 2012: Rd 1, Pick 1 (NO) T. Bryant

Equipa praticamente sem

assets financeiros para usar e

a operar muito acima do tax, o

que torna qualquer movimento

muito caro.
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True Shooting %

Jogadas com finalização em 1x1

Jogadas com finalização a partir do poste

Desarmes de lançamento

Assistências e % Assistências

Jogadas com finalização como portador no PnR

O MAU

Player A. Davis L. James P. Beverley D. Jones

BLK 2.3 1.1 0.9 0.8

Player C. Anthony L. James A. Davis R. Westbrook

Poss 2.1 3 3.7 1.3

PPP 1.06 1.04 0.99 0.8

Player D. Jones D. Howard L. James DJ Augustin

TS% 70.1 65.7 61.9 61

Player L. James C. Anthony R. Westbrook A. Davis

Poss 4.3 0.9 3.8 1.7

PPP 1.03 0.95 0.91 0.8

Player R. Westbrook L. James P. Beverley A. Davis

AST 7.1 6.2 4.6 3.1

AST% 31.1 29.7 24.9 14.7

Player L. Walker IV L. James T. Horton-Tucker D. Schröder

Poss 3 4.9 2.6 5.5

PPP 0.94 0.93 0.9 0.89

O BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR



É importante que estejamos todos preparados

para a realidade de que os Memphis não vão ser

tão “estratosféricos” como no ano passado. Há

várias razões para isso. Para começar, o inegável

talento e a raça da equipa já não vão apanhar

ninguém de surpresa e a própria conferência vai

ter mais concorrência este ano, com várias

estrelas a regressarem de lesão.

Falando de lesões, a ausência de Jaren Jackson

Jr. durante as primeiras semanas da temporada

poderá também não ajudar uma equipa que, a

espaços, tem algumas dificuldades em parar o

adversário.

Dito tudo isto, os Grizzlies vão continuar a ser

muito bons. Ja Morant é já uma das estrelas mais

elétricas na liga e, com apenas 23 anos, não há

razão nenhuma para acharmos que não irá

continuar a melhorar. Outro jogador a ter debaixo

de olho será Desmond Bane. Depois de ter dado o

salto de jovem promissor para titular de grande

qualidade, o jovem base poderá muito bem

ascender ao estatuto de estrela. Depois de uns

playoffs em que brilhou ao mais alto nível –

destaca-se o facto de ter acertado 43 em 88

triplos, uma percentagem de 46% –, o jovem base

terá como objetivo assumir-se em definitivo como

uma estrela nesta liga.

Será interessante também ver como os Grizzlies

vão lidar com as saídas de De’Anthony Melton e

Kyle Anderson. Esta decisão vai abrir mais

minutos a Tyus Jones, John Konchar e Ziaire

Williams, no banco. Bem como, claro, a Santi

Aldama, que deverá garantir mais a PF, enquanto

Jaren Jackson Jr. recupera da lesão. Os Grizzlies

são uma equipa muito rotinada, que tende a

conseguir muita continuidade exibicional mesmo

quando faltam alguns dos seus nomes mais fortes

– basta ver que tiveram um registo de 20-5 o ano

passado quando Ja Morant esteve lesionado. Mas

é inegável que entram nesta temporada com

algumas incógnitas.

Elemento Chave: Ja Morant

Adição Chave: Jaren Jackson Jr. (quando

regressar da lesão)

Possível Surpresa: Desmond Bane

Sombra das expectativas paira sobre Memphis

Pedro Quedas
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#12 Ja MORANT #22 Desmond BANE #24 Dillon BROOKS

1.91 m, 78 kg 1.96 m, 97 kg 2.01 m, 102 kg

10/8/1999 (23) 25/6/1998 (24) 22/1/1996 (26)

Murray St TCU Oregon

2019: Rd 1, Pick 2 (MEM) 2020: Rd 1, Pick 30 (BOS) 2017: Rd 2, Pick 45 (HOU)

#7 Santi ALDAMA #4 Steven ADAMS T. Jones

2.11 m, 97 kg 2.11 m, 120 kg J. Konchar

10/1/2001 (21) 20/7/1993 (29) Z. Williams

Loyola MD Pitt B. Clarke

2021: Rd 1, Pick 30 (UTAH) 2013: Rd 1, Pick 12 (OKC) X. Tillman / J. Jackson Jr.

Com parte significativa da NTP Mid-

Level (9,3M) e a Bi-annual (4,1M),

os Grizzlies ainda podem ir às

compras porque apesar de estarem

em situação de Hard Cap ainda

estão longe, quer da linha do tax,

quer do apron.
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Ressaltos

% Lançamentos concedidos como defensor

Jogadas com finalização a partir de bola à mão

True Shooting %

Jogadas com finalização em transição

Jogadas com finalização após ressalto ofensivo

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player B. Clarke J. Konchar D. Bane J. Morant

TS% 66 61.5 59.2 57.5

Player J. Jackson Jr. D. Brooks D. Bane J. Morant

Poss 1 2.2 2.1 1.2

PPP 1.05 1.01 1.01 1

Player S. Adams J. Jackson Jr. J. Morant B. Clarke

REB 10 5.8 5.7 5.3

Player B. Clarke Z. Williams T. Jones J. Morant

Poss 1.3 2.2 1.3 5.3

PPP 1.36 1.28 1.23 1.21

Player B. Clarke J. Jackson Jr. X. Tillman K. Anderson

Poss 1.5 1.1 0.7 0.7

PPP 1.31 1.1 1.08 1

Player B. Clarke J. Jackson Jr. D. Bane J. Morant

DFG% 45.4 45.5 48.6 49



Como o título ilustra, os Miami Heat devem ser

considerados, à partida, um dos favoritos na

Conferência Este. Com os climas de tensão (por

motivos diferentes) em Brooklyn e Boston, os

finalistas vencidos na Final de Conferência

merecem um lugar VIP para o desenrolar da

temporada.

Após a chegada de Jimmy Butler e o sucesso na

“bolha”, a franquia da Flórida continua à procura

de mais títulos, mais campeonatos, uma equipa

que é a imagem de marca do seu líder principal,

Pat Riley. No banco da equipa, continua a ser Erik

Spoelstra o comandante do “calor”, num plantel

que tem tanto de garra, como de talento.

Depois das eras de sucesso com superestrelas,

primeiro com a dupla Shaquille O´Neal e Dwyane

Wade e depois com a chegada de LeBron James

e Chris Bosh, a verdade é que esta geração dos

“Heatles” pouco tem que ver com as equipas que

olharam o troféu olhos nos olhos.

Liderados pelo intenso extremo Jimmy Butler, a

veterania de campeões como Kyle Lowry, a

versatilidade de um poste como Bam Adebayo e a

irreverência de um jogador como Tyler Herro, que

venceu o prémio de Sixth Man of The Year na

temporada passada, combinam que nem uma luva

na “cultura” enraizada em Miami e faz com que os

Heat permanecem uma equipa que supera sempre

as expectativas.

Será que o problema não será das “nossas”

expectativas?

É verdade que a saída de PJ Tucker para os

Sixers é um motivo de alguma preocupação para o

sonho do título, no entanto, o crescimento dos

jovens atletas da equipa, o estado físico de Victor

Oladipo e o que um “prodígio” como Nikola Jovic

pode acrescentar a uma equipa com provas

dadas, é mais do que suficiente para colocar os

Miami Heat lado a lado com as melhores equipas

da NBA, sabendo sempre que não têm o melhor

jogador da liga, mas podem acabar por,

literalmente, vencer em equipa.

Elemento Chave: Jimmy Butler

Adição Chave: Nikola Jovic

Possível Surpresa: Victor Oladipo

No meio da instabilidade, vivem

os ex-conquistadores do Este

José Pedro Barbosa
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#7 Kyle LOWRY #14 Tyler HERRO #22 Jimmy BUTLER

1.83 m, 88 kg 1.96 m, 88 kg 2.01 m, 104 kg

25/3/1986 (36) 20/1/2000 (22) 14/9/1989 (33)

Villanova Kentucky Marquette

2006: Rd 1, Pick 24 (MEM) 2019: Rd 1, Pick 13 (MIA) 2011: Rd 1, Pick 30 (CHI)

#16 Caleb MARTIN #13 Bam ADEBAYO G. Vincent

1.96 m, 92 kg 2.06 m, 115 kg V. Oladipo

28/9/1995 (27) 18/7/1997 (25) M. Strus

Nevada Kentucky D. Robinson

Undrafted 2017: Rd 1, Pick 14 (MIA) Yurtseven / Jovic / Dedmon

Ainda têm parte da NTP Mid-level

(4M) e a Bi-annual (4,1M) para

usar, mas têm pouco espaço

abaixo da tax line para o fazer.

Podem usar, mas com isso vão

pagar tax.
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% Lançamentos de 3 pontos convertidos

Assistências e % Assistências

Jogadas com finalização a partir de bola à mão

Ressaltos ofensivos

% Lançamentos de 2 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização como portador no PnR

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player K. Lowry J. Butler T. Herro G. Vincent

Poss 3.9 4.3 6.9 2.7

PPP 0.95 0.92 0.88 0.78

Player PJ Tucker C. Martin M. Strus T. Herro

3P% 41.5 41.3 41 39.9

Player B. Adebayo J. Butler D. Dedmon O. Yurtseven

OREB 2.4 1.8 1.6 1.5

Player O. Yurtseven B. Adebayo PJ Tucker D. Dedmon

2PT DFG% 49.4 49.9 50.7 51.4

Player K. Lowry J. Butler T. Herro B. Adebayo

AST 7.5 5.5 4 3.4

AST% 32.1 26.4 20.5 17.2

Player G. Vincent D. Robinson K. Lowry T. Herro

Poss 0.8 2.3 1 2.2

PPP 1.05 1.04 0.98 0.9



A candidatura dos Bucks aos anéis começa e acaba em

Giannis Antetokounmpo. Em termos das principais

peças do puzzle, pouco ou nada há a registar – Khris

Middleton continua como o braço direito de Giannis,

Jrue Holiday completa o trio de jogadores mais

preponderantes, Brook Lopez mantém-se como a

âncora defensiva.

Por onde pode, então, melhorar esta equipa? É difícil

fazer mexidas quando já se está a gastar bem acima do

teto salarial – já estavam antes, e agora renovaram com

Pat Connaughton (três anos, 28M$) e Bobby Portis

(quatro anos, 48,5M$) – e tens uma equipa talhada para

ganhar agora. Não ajuda também que não possam

trocar qualquer escolha de primeira ronda até 2029. A

margem é, por isso, muito curta, e será com a prata da

casa que terão de competir, com movimentações como

a contratação de Joe Ingles, por exemplo. O australiano

é a novidade mais relevante no plantel dos Bucks – e a

única para além da escolha de MarJon Beauchamp no

draft –, tendo assinado contrato para esta época, numa

altura em que ainda recupera de uma rutura do

ligamento cruzado anterior que sofreu a meio da época

passada. Conseguindo uma reabilitação total, será um

contribuidor importante em termos de lançamento e

criação ofensiva.

Dentro de portas, as melhorias marginais podem

começar por Giannis Antetokounmpo. Não há dúvida

que o grego é um dos melhores (senão mesmo o

melhor) do mundo, mas é isso mesmo que faz acreditar

que chegará a esta temporada com novas armas,

aperfeiçoando áreas do seu jogo. É o que tem feito de

ano para ano – no capítulo do passe, jogo interior,

coordenação, drible, o que quiserem. O campo de

basquetebol é a sua praia e nota-se que está cada vez

mais confortável a tomar decisões.

De resto, Mike Budenholzer tem de esperar que Khris

Middleton recupere da lesão no joelho que o afastou

dos últimos jogos da última temporada, que Jrue

Holiday mantenha a produção e que o conjunto se

mantenha mais saudável ao longo do ano. Para já, é

bom contar desde início com Brook Lopez, que no ano

passado só esteve nos últimos 12 jogos da fase regular.

Tudo isto chega para um segundo anel deste núcleo

duro? Nos playoffs, os Bucks pecam por vezes na fraca

exploração das suas valências e estrangulam-se com

um ataque sofrível a meio-campo – Budenholzer e a

falta de ajustes durante séries serão sempre um

problema. E ainda há falta de profundidade na posição

de extremo e de poste.

Por outro lado, o grupo existente já venceu tudo uma

vez e o seu talento, caso saudáveis, parece ser

suficiente para aspirar novamente a chegar aos últimos

sete jogos da NBA.

Elemento Chave: Giannis Antetokounmpo

Adição Chave: Joe Ingles

Possível Surpresa: Jordan Nwora

Em equipa que já ganhou, pouco se mexe.

Será que dá?

José Volta e Pinto
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#21 Jrue HOLIDAY #12 Grayson ALLEN #22 Khris MIDDLETON

1.91 m, 92 kg 1.93 m, 89 kg 2.01 m, 100 kg

12/6/1990 (32) 8/10/1995 (27) 12/8/1991 (31)

UCLA Duke Texas A&M

2009: Rd 1, Pick 17 (PHI) 2018: Rd 1, Pick 21 (UTAH) 2012: Rd 2, Pick 39 (DET)

#34 Giannis ANTETOKOUNMPO #11 Brook LOPEZ J. Carter

2.11 m, 109 kg 2.13 m, 127 kg P. Connaughton

6/12/1994 (27) 1/4/1988 (34) W. Matthews / J. Ingles

Grécia Stanford B. Portis

2013: Rd 1, Pick 15 (MIL) 2008: Rd 1, Pick 10 (NJ) S. Ibaka

Os Bucks são uma equipa sem

assets financeiros e a operar

muito acima da tax line. No geral

devem ficar quietos e esperar pelo

buyout market para reforçar a

equipa.
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% Ressaltos

True Shooting %

Jogadas com finalização em 1x1

Ressaltos ofensivos

% Lançamentos de 2 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização a partir do poste

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player G. Antetokounmpo J. Holiday B. Lopez K. Middleton

Poss 3.4 1.4 1.3 1.5

PPP 1.01 0.99 0.99 0.96

Player G. Antetokounmpo B. Portis S. Ibaka T. Antetokounmpo

REB% 16.8 15.3 13.5 10.6

Player J. Holiday G. Antetokounmpo K. Middleton G. Hill

OREB 6.8 5.8 5.4 2.2

Player J. Holiday W. Matthews G. Antetokounmpo D. Bembry

2PT DFG% 47.8 49 49.6 49.6

Player J. Holiday G. Antetokounmpo K. Middleton

Poss 2.7 4.8 2.6

PPP 1 0.96 0.9

Player G. Antetokounmpo P. Connaughton S. Mamukelashvili G. Allen

TS% 63.3 62 61.8 60.9

20/21



A nova liderança nos escritórios dos

Timberwolves quis uma lufada de ar fresco em

Minneapolis e, com os números a

identificarem a defesa como a principal

debilidade da equipa, Tim Connelly vendeu a

alma ao quase-diabo Danny Ainge (viram o

que fiz ali?) por um 3x Defensive Player of the

Year. Rudy Gobert chega para ter impacto

imediato naquela que foi a 13.ª melhor

eficiência defensiva da NBA em 2021-22 e só

a sua entrada no cinco inicial vai fazer os

Wolves escalarem facilmente para o top-10

(top-5?) das melhores defesas da liga. Mas

até que ponto valerá a pena hipotecar o futuro

pelo poste francês de 30 anos quando

Anthony Edwards, futura estrela da equipa à

volta de quem tudo deve ser construído, tem

apenas 20 e Karl-Anthony Towns, aos 26, está

a entrar no 'prime'? Alinhar três jogadores com

cronologias tão distintas é o principal objetivo

de Chris Finch que, caso seja bem sucedido,

pode lançar uma séria candidatura ao prémio

de Coach of the Year.

Se Gobert vai ser a âncora defensiva que lhe

permitiu fazer carreira e Ant der o esperado

salto de terceiro ano na liga, tudo pode cair

nos ombros de KAT, que se autointitula "o

melhor 'big' lançador da história da NBA" -

ouviram as gargalhadas em barda de Dirk

Nowitzki, ali em Wurzburg? -, mas vem de uns

playoffs que mostraram um jogador

mentalmente fraco e incapaz de sobressair

nos maiores palcos.

Numa equipa cuja adição de Kyle Anderson

devolve alguma da profundidade perdida com

as saídas de Patrick Beverley, Malik Beasley e

Jarred Vanderbilt, os próximos dois anos serão

decisivos e divertidos (sim, em bom!). Mas os

dois primeiros meses, enquanto Finch andar a

experimentar lineups para fazer funcionar a

dupla KAT-Gobert, têm algum potencial de

comicidade (sim, em mau!).

Elemento Chave: Karl-Anthony Towns

Adição Chave: Rudy Gobert

Possível Surpresa: Jaden McDaniels

Assumir o risco de acelerar o processo 

Ricardo Brito Reis
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#0 D'Angelo RUSSELL #1 Anthony EDWARDS #3 Jaden MCDANIELS

1.93 m, 87 kg 1.93 m, 102 kg 2.06 m, 83 kg

23/2/1996 (26) 5/8/2001 (21) 29/9/2000 (22)

Ohio State Georgia Washington

2015: Rd 1, Pick 2 (LAL) 2020: Rd 1, Pick 1 (MIN) 2020: Rd 1, Pick 28 (LAL)

#32 Karl-Anthony TOWNS #27 Rudy GOBERT J. Nowell

2.11 m, 112 kg 2.16 m, 117 kg B. Forbes

15/11/1995 (26) 26/6/1992 (30) A. Rivers

Kentucky França K. Anderson / T. Prince

2015: Rd 1, Pick 1 (MIN) 2013: Rd 1, Pick 27 (DEN) N. Reid

Os Wolves têm praticamente a Bi-

annual (4,1) para usar no

mercado. Se decidirem usá-la vão

passar a tax line. Apesar de Hard

Capped, têm espaço até ao apron

para usar a exceção.
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True Shooting %

% Lançamentos de 3 pontos

Jogadas com finalização em 1x1

Ressaltos

Jogadas com finalização em transição

Jogadas com finalização a partir do poste

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player R. Gobert K. Towns J. Vanderbilt A. Edwards

REB 14.7 9.8 8.4 4.8

Player K. Towns D. Russell A. Edwards

Poss 2.7 1.8 3.9

PPP 1.13 1.04 0.91

Player R. Gobert K. Towns J. Vanderbilt T. Prince

TS% 73.2 64 61.2 58.9

Player J. Vanderbilt K. Towns A. Edwards J. Nowell

Poss 1.3 2.4 3.9 1.6

PPP 1.32 1.31 1.24 1.24

Player R. Gobert K. Towns N. Reid

Poss 0.7 3.2 0.9

PPP 1.06 0.92 0.82

Player B. Forbes K. Towns J. Nowell M. Beasley

3P% 41.4 41 39.4 37.7



Os Pelicans vêm de um bom final de fase regular

(13-10) desde a pausa All-Star, onde conquistaram

o acesso ao play-in e bateram Spurs e Clippers

para garantirem lugar nos playoffs, caindo aos pés

dos Suns por 4-2 na primeira ronda. CJ McCollum

assumiu com competência maior responsabilidade

na criação (5.8 APG) do que aquela que alguma

vez teve em Portland, libertando Brandon Ingram

para se tornar num marcador de pontos sem

precisar de iniciar as ações ofensivas. Herbert

Jones foi uma das revelações da temporada, e

Alvarado e Trey Murphy III assumem-se como

projetos muito interessantes de role players. Com

uma base sólida, a equipa de New Orleans quer

este ano olhar mais para cima: fazer melhor que o

final do ano passado é a expectativa – ter um jogo

de play-in em casa pelo menos, ou então garantir

o acesso direto aos playoffs.

Numa conferência Oeste mais competitiva do que

nunca, os Pelicans projetam-se como uma equipa

em trajetória ascendente, pronta para apanhar

rivais mais conceituados de surpresa na tabela

classificativa. Devonte Graham pode dar mais,

Valanciunas continuará a ser importante, Kira

Lewis regressará a dada altura, e depois… há

Zion. O jovem prodígio norte-americano parece ter

ultrapassado a lesão no pé e as dúvidas sobre o

seu condicionamento, aparentando estar em

grande forma para a nova temporada. E da

amostra que temos, que foram apenas os seus

primeiros jogos enquanto profissional, ter Zion em

campo é sinónimo de poder contar com uma das

forças interiores mais devastadoras da liga, um

espécime físico único que destrói o plano de uma

defesa e torna a vida mais fácil a todos os seus

companheiros.

Os Pelicans ganharam 57% dos seus jogos depois

da pausa All-Star, o equivalente a uma equipa com

46 vitórias num ano, o que colocaria os Pelicans a

lutar por um lugar no top 6. Numa equipa com uma

base bem formada e um chão relativamente alto,

juntemos Zion. Onde estará o teto destes

Pelicans?

Elemento Chave: Zion Williamson

Adição Chave: Zion Williamson

Possível Surpresa: Trey Murphy III

Um sorriso do tamanho de Zion

Lucas Niven

58



#3 CJ MCCOLLUM #5 Herbert JONES #14 Brandon INGRAM

1.91 m, 86 kg 2.01 m, 93 kg 2.03 m, 86 kg

19/9/1991 (31) 6/10/1998 (24) 2/9/1997 (25)

Lehigh Alabama Duke

2013: Rd 1, Pick 10 (POR) 2021: Rd 2, Pick 35 (NO) 2016: Rd 1, Pick 2 (LAL)

#1 Zion WILLIAMSON #17 Jonas VALANCIUNAS D. Graham / D. Daniels

1.98 m, 128 kg 2.11 m, 120 kg J. Alvarado

6/7/2000 (22) 6/5/1992 (30) T. Murphy III

Duke Lituânia L. Nance Jr.

2019: Rd 1, Pick 1 (NO) 2011: Rd 1, Pick 5 (TOR) J. Hayes

Os Pelicans têm praticamente a

NTP Mid-level (10,5M) e a Bi-

annual (4,1M) para usar, mas têm

pouco espaço abaixo da tax line

para elas. Podem usar mas com

isso vão pagar tax.

ROTAÇÃO DE EQUIPA

E SITUAÇÃO SALARIAL

Nota salarial

do Costa

59



Assistências

Lances livres tentados

Jogadas com finalização em transição

% Lançamentos convertidos

% Lançamentos concedidos como defensor

Jogadas com finalização após ressalto ofensivo

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player J. Hayes Z. Williamson J. Valanciunas L. Nance Jr.

FG% 61.6 61.1 54.4 52.2

Player L. Nance Jr. J. Hayes T. Murphy III CJ McCollum

Poss 1.3 1.4 1 4.2

PPP 1.75 1.56 1.38 1.33

Player B. Ingram CJ McCollum D. Graham Z. Williamson

AST 5.6 5.1 4.2 3.7

Player Z. Williamson J. Valanciunas J. Hayes W. Hernangomez

Poss 2.3 2.4 1.2 2.1

PPP 1.33 1.24 1.1 0.86

Player Z. Williamson B. Ingram J. Valanciunas W. Hernangomez

FTA 8.7 5.9 3.9 2.8

Player N. Marshall J. Hayes J. Alvarado Z. Williamson

DFG% 44.2 44.8 44.9 45.2

20/21

20/21

20/21 20/21

20/21



Os Knicks entram nesta temporada tendo falhado os

playoffs em oito das últimas nove temporadas. A

exceção foi 2020-21, em que terminaram com a terceira

melhor defesa da liga, superaram todas expectativas e

acabaram no quarto lugar na Conferência Este. Foi um

oásis que rapidamente secou: 37-45 em 2022, 11º lugar

e a defesa a ser uma sombra do que mostrou um ano

antes. Julius Randle passou de Most Improved Player,

estrela da companhia, para um mal-amado no Madison

Square Garden.

Este Verão, e como já vem sendo habitual, toda a

narrativa à volta da equipa se centrou à volta do jogador

que não conseguiram adquirir. O visado deste ano foi

Donovan Mitchell, numa novela que ofuscou quase por

completo a chegada de Jalen Brunson. O base de 26

anos decidiu dar um passo em frente na carreira e

tentar assumir-se como alguém capaz de ser a principal

figura de uma equipa e os Knicks receberam-no de

braços abertos (e 104M$ em quatro anos).

Falhada a tal troca por Mitchell, Scott Perry recorreu ao

plano B e ofereceu uma extensão de contrato a RJ

Barret (quatro anos, 120M$), de quem os Knicks

esperarão um novo salto de produção. Já o fez na

temporada passada, mostrando uma capacidade de

chegar à linha de lance livre ao nível dos melhores da

liga.

A expectativa para este ano é de um regresso aos

playoffs. O sonho até pode ser alcançável – pelo menos

uma entrada no play-in – mas não será fácil.

Considerando a competitividade na conferência, um 5

inicial composto por Brunson, Fournier, Barrett, Randle

e Mitchell Robinson não é garantia de coisa nenhuma,

apesar de interessante. A partir do banco, Derrick Rose

deve continuar a liderar as hostes. Enquanto saudável,

tem sido um dos valores mais constantes da equipa, e

não é raro que feche a partida. Para o banco, os Knicks

contrataram o poste Isaiah Hartenstein, que oferece à

equipa presença interior e uma capacidade de passe

que nenhum outro interior do plantel possui.

Tom Thibodeau tem à sua disposição talento jovem que

pode ser explorado para contribuir já ao lado dos mais

experientes. Começando por Immanuel Quickley, que

mostrou bons instintos a criar jogo para si e para a

equipa, passando por Quentin Grimes, que (aposta de

quem vos escreve) poderá acabar o ano como titular ao

lado de Brunson, dado o seu tiro exterior e o potencial

defensivo, despromovendo Fournier para o banco. E

sem esquecer Obi Toppin (acabou a época com um

jogo de 42 pontos). Será por aqui que os Knicks podem

garantir uma temporada positiva – se não der playoffs,

vão andar lá perto.

Elemento Chave: Julius Randle

Adição Chave: Jalen Brunson

Possível Surpresa: Quentin Grimes

Objectivo realista (mas difícil) de playoffs

José Volta e Pinto
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#11 Jalen BRUNSON #13 Evan FOURNIER #9 RJ BARRETT

1.85 m, 86 kg 1.98 m, 92 kg 1.98 m, 97 kg

31/8/1996 (26) 29/10/1992 (29) 14/6/2000 (22)

Villanova França Duke

2018: Rd 2, Pick 33 (DAL) 2012: Rd 1, Pick 20 (DEN) 2019: Rd 1, Pick 3 (NY)

#30 JULIUS RANDLE #23 Mitchell ROBINSON D. Rose / M. McBride

2.03 m, 113 kg 2.13 m, 108 kg I. Quickley

29/11/1994 (27) 1/4/1998 (24) Q. Grimes

Kentucky EUA O. Toppin

2014: Rd 1, Pick 7 (LAL) 2018: Rd 2, Pick 36 (NY) I. Hartenstein

Apesar de estarem a operar

abaixo do cap, já o gastaram

todo e apenas dispõem da

Room Exception (5,4M) para

atuar ao mercado.
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% Ressaltos

Desarmes de lançamento

% Lançamentos concedidos como defensor

Assistências

Jogadas com finalização em 1x1

Jogadas com finalização como Roller em PnR

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player M. Robinson I. Hartenstein J. Randle T. Gibson

Poss 1.3 1.9 2.3 0.8

PPP 1.42 1.26 0.99 0.86

Player M. Robinson J. Sims J. Randle I. Hartenstein

REB% 15.8 14.8 13.2 13

Player J. Randle J. Brunson I. Quickley RJ Barrett

AST 5.1 4.8 3.5 3

Player M. Robinson I. Hartenstein T. Gibson J. Randle

BLK 1.8 1.1 0.8 0.5

Player O. Toppin I. Quickley J. Randle M. Robinson

DFG% 40.9 41.9 43.1 43.3

Player J. Brunson I. Quickley J. Randle RJ Barrett

Poss 1.9 1.3 4.9 1.5

PPP 0.95 0.87 0.86 0.85



O tão badalado “Process” em Philadelphia parece ter

continuidade em Oklahoma City, para deleite dos

“supersónicos” de Seattle. Após temporadas de

relativo sucesso, com uma presença nas Finais em

2012, a franquia procura, dez anos depois, um novo

caminho de conquistas, com muita juventude de

qualidade no plantel.

Na temporada passada, a equipa comandada por

Mark Daigneault terminou a temporada com um dos

piores registos da liga, contabilizando 24 vitórias e

58 derrotas. Com um core extremamente jovem, a

principal figura desta equipa é Shai Gilgeous-

Alexander, base canadiano de 24 anos que foi um

dos muitos assets trocados ao conjunto de

Oklahoma pelos Los Angeles Clippers por Paul

George.

Neste concurso de acumulação de picks entre GM´s,

Sam Presti continua com a responsabilidade de

tratar do futuro da franquia, sendo que, apesar de

algumas escolhas não tão bem conseguidas, foi

trazendo para Oklahoma alguns atletas que serão

elementos-chave para o futuro dos Thunder (ou

serão trocados quando estiverem no pico do seu

valor).

Depois do undrafted Lu Dort, foi a vez de Josh

Giddey mostrar o seu valor numa equipa que não

lutava por grande coisa, acabando mesmo por ser

um dos melhores rookies da temporada.

Com a 2ª Pick no Draft deste ano, a escolha acabou

por recair sobre o “unicórnio” norte americano, Chet

Holmgren, da Universidade de Gonzaga, com a

esperança de que este seja uma das futuras caras

não só da equipa, mas como de toda a NBA. A

expectativa de ver Holmgren nos pavilhões era

tremenda, no entanto, o jovem lesionou-se com

gravidade ainda antes do início da época, e torna o

plano de Sam Presti ainda mais claro como água.

Muitas equipas estarão em busca da tão desejada 1ª

pick no draft de 2023, e só de imaginar uma equipa

com Holmgren e Wembanyama… Bem, seria algo

realmente interessante de acompanhar, suportados

por Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey e Lu Dort,

com outros a demonstrar potencial como

Pokusevski…

Ai, os sonhos… são muitos em Oklahoma, tal como

as “reticências”... Mais do que previsões, esta é mais

uma temporada para avaliar o jovem talento da

equipa e preparar aquele que, parece ser, o caminho

“francês” para o destino desejado.

Elemento Chave: Shai Gilgeous-Alexander

Adição Chave: Chet Holmgren

Possível Surpresa: Darius Bazley

Victor Holmgrenyama?

José Pedro Barbosa
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#2 Shai GILGEOUS-ALEXANDER #3 Josh GIDDEY #5 Luguentz DORT

1.98 m, 81 kg 2.03 m, 92 kg 1.93 m, 97 kg

12/7/1998 (24) 10/10/2002 (20) 19/4/1999 (23)

Kentucky Austrália Arizona St

2018: Rd 1, Pick 11 (CHA) 2021: Rd 1, Pick 6 (OKC) Undrafted

#8 Jalen WILLIAMS #50 Jeremiah ROBINSON-EARL T. Mann

1.98 m, 88 kg 2.03 m, 109 kg O. Dieng / Aa. Wiggins

14/4/2001 (21) 3/11/2000 (21) K. Williams

Santa Clara Villanova A. Pokusevski

2022: Rd 1, Pick 12 (OKC) 2021: Rd 2, Pick 32 (NY) D. Bazley

Os Thunder também têm vários assets para

usar (NTP Mid-level, Bi-annual e duas trade

exceptions significativas). No entanto estão

a cerca de 10M da tax line e 15M do apron

e como equipa em Hard Cap apenas têm

até ao apron para poder ir ao mercado.
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Faltas cometidas

Ressaltos

Jogadas com finalização em 1x1

Roubos de Bola

Pontos a partir de turnovers

Jogadas com finalização a partir de bloqueio indireto

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player D. Favors I. Roby A. Wiggins K. Williams

FG% 51.6 51.4 46.3 46.1

Spot Up

Player Shai GA J. Giddey L. Dort T. Mann

Poss 6.8 0.9 1 0.8

PPP 1.03 0.98 0.96 0.71

Player D. Bazley T. Maledon M. Muscala A. Pokusevski

PF 1 1.3 1.3 1.4

Player M. Muscala I. Roby T. Mann Shai GA

Poss 2.1 2 3 2.1

PPP 1.15 1.02 1.01 0.97

Player J. Giddey D. Bazley J. Robinson-Earl A. Pokusevski

REB 7.8 6.3 5.6 5.2

Player J. Giddey Shai GA T. Jerome K. Williams

AST 6.4 5.9 2.3 2.2



Não se pode dizer que haja razões em barda

para ver jogos dos Orlando Magic este ano,

mas os dois motivos que existem são mesmo

muito fortes: Franz Wagner e - claro! - Paolo

Banchero.

O extremo alemão inicia a sua segunda época

de profissional depois de um EuroBasket de

grande inspiração e tem potencial para se

tornar All-Star na liga norte-americana, mais

cedo ou mais tarde. E Banchero, 1.ª escolha

do draft de 2022, tem qualidades inegáveis e

promete ser o jogador à volta do qual tudo vai

girar em Orlando... pelo menos até ao próximo

draft. É que os Magic têm legítimas aspirações

de acumular derrotas atrás de derrotas e

voltarem a ser uma das piores equipas da

temporada, num ano em que Jonathan Isaac

regressa finalmente aos campos e pode

juntar-se a Wagner e Banchero num frontcourt

de small ball, com competência nos dois lados

do campo. E ainda há Wendell Carter Jr., se

for necessário um verdadeiro big para o

trabalho sujo nas áreas mais próximo das

tabelas.

O (maior) problema destes Magic é mesmo o

backcourt, mas isso só acontece porque ainda

não inventaram uma máquina onde

pudéssemos colocar Jalen Suggs, Cole

Anthony e Markelle Fultz e de lá saísse um

base com o melhor dos três... pelo menos até

ao próximo draft.

Nos próximos meses, os adeptos dos Magic

podem aproveitar um dos muitos quartos

períodos de um qualquer 'lowout para

escreverem um postal a desejar as melhoras a

Chet Holmgren - só podem tirar os olhos do

ecrã quando o Bol Bol não estiver dentro das

quatro linhas, OK? - e encomendar já as faixas

de Rookie of the Year com o nome de Paolo

Banchero, porque isso será mesmo a única

coisa que vão poder festejar... pelo menos até

ao próximo draft.

Elemento Chave: Franz Wagner

Adição Chave: Paolo Banchero

Possível Surpresa: Jonathan Isaac

Franz e Paolo... e pouco mais 

Ricardo Brito Reis
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#50 Cole ANTHONY #4 Jalen SUGGS #22 Franz WAGNER

1.91 m, 83 kg 1.96 m, 92 kg 2.08 m, 99 kg

15/5/2000 (22) 3/6/2001 (21) 27/8/2001 (21)

North Carolina Gonzaga Michigan

2020: Rd 1, Pick 15 (ORL) 2021: Rd 1, Pick 5 (ORL) 2021: Rd 1, Pick 8 (ORL)

#5 Paolo BANCHERO #34 Wendell CARTER JR RJ Hampton / M. Fultz

2.08 m, 113 kg 2.08 m, 122 kg T. Ross

12/11/2002 (19) 16/4/1999 (23) G. Harris

Duke Duke C. Okeke

2022: Rd 1, Pick 1 (ORL) 2018: Rd 1, Pick 7 (CHI) M. Bamba

Os Magic têm parte significativa da NTP

Mid-Level (8,5M) e a Bi-annual (4,1M) para

poder usar e apesar de estarem a atuar

acima do cap, têm espaço suficiente abaixo

da tax line para o fazerem. E isso faz com

que não estejam preocupados com o facto

de estarem em situação de Hard Cap.
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% Assistências

% Lançamentos de 2 pontos concedidos como defensor

% Lançamentos de 3 pontos (canto)

% Lançamentos convertidos

% Lançamentos de 2 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização como portador em PnR

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player F. Wagner T. Ross C. Anthony P. Banchero

Poss 3.9 2.9 6.9 0.6

PPP 0.85 0.83 0.81 0.81

Player C. Anthony J. Suggs RJ Hampton F. Wagner

AST% 28.1 24.9 17.9 15.1

Player W. Carter Jr. M. Wagner M. Bamba F. Wagner

FG% 52.5 49.7 48 46.8

Player F. Wagner I. Brazdeikis W. Carter Jr. M. Bamba

2PT DFG% 46.9 47.8 49.5 49.6

Player G. Harris F. Wagner RJ Hampton C. Okeke

Corner 3 FG% 46.5 43.9 38.9 38.3

Player M. Bamba J. Suggs C. Okeke W. Carter Jr.

3PT DFG% 32.6 33.7 34.6 35.4



Em 2021-22, Joel Embiid e James Harden

partilharam o campo em 21 jogos e, nessa

amostra reduzida, os 76ers dominaram os

adversários. Agora, com um Embiid

claramente frustrado por não ter sido eleito

MVP e um Harden aparentemente em boa

forma desde a bola ao ar na temporada, a

equipa de Philadelphia tem tudo para ser uma

verdadeira ameaça desde o dia 1. E há mais:

Tyrese Maxey provou que pode coabitar com o

barbudo e jogar com ou sem bola, PJ Tucker

acrescenta a fisicalidade de quem tem um

canil inteiro dentro dele, De'Anthony Melton é

uma peça importante para a segunda unidade,

e Danuel House Jr. e Montrezl Harrell só

precisam de fazer melhor do que Danny Green

e DeAndre Jordan. E até o extremo Tobias

Harris parece ter aceitado em definitivo e

aprendido a viver das migalhas do que sobra

de um ataque centrado no que é capaz de

gerar a dupla Harden-Embiid.

Na prancheta, está tudo certo. O problema é

que a prancheta pertence a um tal de Glenn

Rivers, que pode ter recebido a alcunha de

Doc de tantas vezes que viu as suas equipas

a precisar de cuidados paliativos. Já a minha

avó dizia que os playoffs são um bicho

diferente e o viés de recência é uma droga

infernal que consome quem costuma

preencher as bancadas do Wells Fargo

Center, mas Phila tem poder de fogo em

barda, disruptores na defesa e profundidade

suficientes para terminar a fase regular no top-

10 das eficiências ofensiva e defensiva, e,

como consequência, no topo do Este.

A saúde do corpo e, em especial, da cabeça

de Harden vai determinar se esta equipa é, de

facto, candidata a levantar o troféu Larry

O'Brien em junho. Nem que para isso seja

necessário invocar o espírito perdido de

Ubuntu.

Elemento Chave: James Harden

Adição Chave: PJ Tucker

Possível Surpresa: De’Anthony Melton

Reforços cirúrgicos a pensar no título 

Ricardo Brito Reis
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#1 James HARDEN #0 Tyrese MAXEY #12 Tobias HARRIS

1.96 m, 99 kg 1.88 m, 90 kg 2.01 m, 102 kg

26/8/1989 (33) 4/11/2000 (21) 15/7/1992 (30)

Arizona St Kentucky Tennessee

2009: Rd 1, Pick 3 (OKC) 2020: Rd 1, Pick 21 (PHI) 2011: Rd 1, Pick 19 (CHA)

#17 PJ TUCKER #21 Joel EMBIID D. Melton

1.96 m, 111 kg 2.13 m, 127 kg M. Thybulle / S. Milton

5/5/1985 (37) 16/3/1994 (28) D. House

Texas Kansas G. Niang / P. Reed

2006: Rd 2, Pick 35 (TOR) 2014: Rd 1, Pick 3 (PHI) M. Harrell

Praticamente sem assets para

usar e também não há muito

espaço para mexidas sendo uma

equipa a operar acima da tax line

e muito perto do apron, enquanto

equipa Hard Capped.
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True Shooting %

Faltas sofridas

Jogadas com finalização como roller no PnR

% Lançamentos convertidos

Assistências

Jogadas com finalização a partir de cortes

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player M. Harrell M. Thybulle J. Embiid PJ Tucker

Poss 2 1.2 1 1.7

PPP 1.51 1.43 1.27 1.2

Player M. Harrell D. Jordan J. Embiid G. Niang

TS% 68 64.1 61.6 59.4

Player J. Embiid M. Harrell D. Jordan P. Reed

FG% 2.1 2.1 1.7 1.2

Player J. Embiid J. Harden M. Harrell T. Maxey

PFD 8.5 5.8 3.5 2.4

Player J. Harden T. Maxey J. Embiid T. Harris

AST 10.3 4.3 4.2 3.5

Player J. Embiid T. Harris M. Harrell A. Drummond

Poss 7.8 1.9 2.3 0.9

PPP 1.05 1.04 1.03 0.58



Comecemos pelas coisas boas – algo que não se vê há

algum tempo para os lados de Phoenix. Quando em

forma, esta equipa dos Suns compete com os Warriors

para o título de “melhor ataque da NBA”. Chris Paul

continua a ser um base de elite, um maestro no ataque

e um jogador letal na meia-distância que gosta tanto de

explorar. Coletivamente, é um gosto ver a forma como

os esquemas de Monty Williams fluem para encontrar

lançadores ou vantagens interiores. Não foi por acaso

que os Suns acabaram a fase regular passada com o

melhor registo da NBA (64-18).

Tudo isto se dissipou com a martelada que os Suns

apanharam de Dallas nas semifinais da Conferência

Oeste. A equipa foi incapaz de parar Luka Doncic e não

teve resposta para a defesa agressiva dos Mavs.

Chegado o defeso e a oportunidade de deixar as más

sensações com que a temporada terminou, aconteceu

precisamente o contrário e chegaram ao Arizona ainda

mais nuvens carregadas de negatividade. Foi preciso os

Pacers apresentarem um contrato a DeAndre Ayton

para que os Suns igualassem a proposta. Depois, foi

Jae Crowder a escolher não se juntar à equipa e pedir

para ser trocado.

Fora do balneário, as coisas também não andaram

melhores, com o início do processo de venda do

franchise motivado pela suspensão do dono da equipa,

Robert Sarver, por recorrentes comentários misóginos e

racistas no local de trabalho. “Uff, que temporada! Suns,

ainda estamos em Outubro”.

Voltemos a olhar para a frente. Phoenix tem todo o

talento necessário para continuar a ser uma das

equipas mais fortes da liga. Chris Paul até pode ter uma

pequena quebra na produção, mas não vai ser,

certamente, o jogador que foi no final da postseason.

Devin Booker terá aqui de dar mais um passo no

controlo das operações dentro do campo, mas só isso

não tem sido suficiente para tentar gerir Chris Paul

garantindo vitórias. Nesse capítulo, e considerando que

os Suns têm muito pouca profundidade a base, a pré-

época parece indicar que os Suns vão dar espaço a

Mikal Bridges e a Cam Johnson para que estes criem

com bola e não se limitem a ser lançadores.

Quanto a Ayton, a dúvida é até quando ficará. O prazo

mínimo é 15 de Janeiro – a partir daí, poderá ser

trocado.

A equipa continua a ser muito boa e não deverá ter

qualquer problema em chegar aos playoffs (no limite,

pelo play-in). Mas os últimos meses levantam dúvidas

sobre quão alto será o teto deste conjunto e se a ida às

Finais de 2021 não foi uma conjugação de muitos picos

de forma.

Elemento Chave: Devin Booker

Adição Chave: “subtração” de Robert Sarver

Possível Surpresa: Cam Johnson

Virar a página, mas ficar no mesmo capítulo

José Volta e Pinto
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#3 Chris PAUL #1 Devin BOOKER #25 Mikal BRIDGES

1.83 m, 79 kg 1.96 m, 93 kg 1.98 m, 94 kg

6/5/1985 (37) 30/10/1996 (25) 30/8/1996 (26)

Wake Forest Kentucky Villanova

2005: Rd 1, Pick 4 (NO) 2015: Rd 1, Pick 13 (PHX) 2018: Rd 1, Pick 10 (PHI)

#23 Cameron JOHNSON #22 DeAndre AYTON C. Payne

2.03 m, 95 kg 2.11 m, 113 kg L. Shamet

3/3/1996 (26) 23/7/1998 (24) D. Lee

North Carolina Arizona T. Craig

2019: Rd 1, Pick 11 (MIN) 2018: Rd 1, Pick 1 (PHX) J. Landale / D. Saric

Têm a NTP Mid-level (10,5M), a Bi-

annual (4,1M) para usar, mas a

operar acima do tax, qualquer uso

dessas exceções vem com uma

fatura gigante para um franchise

conhecido por ser renitente em

gastar muito.
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Assistências e % Assistências

% Lançamentos convertidos

Jogadas com finalização como roller no PnR

Lances livres tentados

Ressaltos ofensivos

Jogadas com finalização em 1x1

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player D. Booker C. Paul D. Ayton J. McGee

FTA 5.3 3.1 2.4 2

Player J. McGee D. Ayton J. Smith B. Biyombo

Poss 2.1 4.4 1.7 1.8

PPP 1.4 1.25 1.15 1.12

Player D. Booker C. Payne C. Paul

Poss 3.3 0.7 1.7

PPP 0.92 0.79 0.78

Player D. Ayton J. McGee M. Bridges C. Paul

FG% 63.4 62.9 53.4 49.3

Player D. Ayton J. McGee B. Biyombo T. Craig

OREB 2.6 2.2 1.8 1.1

Player C. Paul C. Payne D. Booker A. Holiday

AST 10.8 4.9 4.8 2.4

AST% 43.4 31.8 21.2 22.3



Eu gostei do que os Blazers fizeram este ano.

Quase todas as suas mudanças parecem-me ser

um passo positivo na direção de otimizar o plantel

para complementar os contributos de Damian

Lillard. Jerami Grant e Gary Payton II podem

ajudar a criar uma muito necessária identidade

defensiva e Josh Hart – que chegou o ano

passado, na troca com CJ McCollum – é um

jogador muito maleável e útil que poderá vir a

revelar-se absolutamente essencial.

Adicionalmente, o rookie Shaedon Sharpe tem

dado muito boas indicações. E, no entanto, fico

com a sensação que toda esta revolução poderá

ter quase ou nenhum impacto no sucesso dos Trail

Blazers este ano.

Para começar, a saúde de Damian Lillard continua

a ser uma grande incerteza e tem afetado a parte

mais absolutamente essencial do seu jogo – o

lançamento exterior. Mais especificamente, a

capacidade de criar espaço num segundo e lançar

de grande distância com boa eficiência,

principalmente nos grandes momentos. Sem esse

lançamento, o contributo de Lillard fica muito

limitado.

Mas, mesmo que Lillard tenha saúde perfeita este

ano, os Blazers continuam com muitos dos

problemas que os têm afligido nas últimas

temporadas. Anfernee Simons tem tudo para ser

um herdeiro perfeito para CJ McCollum, mas um

backcourt de Lillard e Simons é muito baixo e

vulnerável defensivamente. Nurkic é um poste

muito competente quando disponível, mas tende a

ter problemas físicos. E é também um poste “à

antiga”, mais lento e deliberado de movimentos, o

que pode chocar com o resto do plantel, que está

claramente construído para jogar a alto ritmo para

criar desequilíbrios no ataque. É um puzzle

simultaneamente simples de aspeto e complicado

de montar.

É duvidoso que os Blazers sejam tão maus este

ano como foram o ano passado, a não ser que os

medos em relação à saúde de Lillard se revelem

acertados. Mas mesmo que Dame volte à sua

melhor forma, é questionável que a equipa aspire

a muito mais que simplesmente chegar aos

playoffs. E, este ano, com a melhoria de muitas

das equipas no topo da Conferência Oeste,

mesmo isso não está garantido.

Elemento Chave: Damian Lillard

Adição Chave: Jerami Grant

Possível Surpresa: Shaedon Sharpe

Quanto tem Lillard

ainda para dar aos Blazers?

Pedro Quedas
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#0 Damian LILLARD #1 Anfernee SIMONS #11 Josh HART

1.88 m, 88 kg 1.91 m, 82 kg 1.96 m, 97 kg

15/7/1990 (32) 8/6/1999 (23) 6/3/1995 (27)

Weber St EUA (HS) Villanova

2012: Rd 1, Pick 6 (POR) 2018: Rd 1, Pick 24 (POR) 2017: Rd 1, Pick 30 (UTAH)

#9 Jerami GRANT #27 Jusuf NURKIC G. Payton II

2.03 m, 95 kg 2.11 m, 131 kg S. Sharpe

12/3/1994 (28) 23/8/1994 (28) J. Winslow

Syracuse Bósnia e Herzegovina N. Little

2014: Rd 2, Pick 39 (PHI) 2014: Rd 1, Pick 16 (CHI) D. Eubanks / O. Sarr

Com uma pequena parte da NTP Mid-level,

a Bi-annual e duas trade exceptions, os

Blazers têm armas para ir ao mercado. No

entanto são uma equipa a operar acima do

cap e perto da tax line e do Apron. E como

estão Hard Capped, a flexibilidade não é

muita.
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Roubos de bola

% Lançamentos de 3 pontos convertidos sem assistência

Jogadas com finalização como portador no PnR

Desarmes de lançamento

True Shooting %

Jogadas com finalização a partir de bola à mão

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player J. Grant N. Little J. Nurkic T. Watford

BLK 1 0.9 0.6 0.6

Player A. Simons CJ McCollum J. Hart D. Lillard

Poss 6 6.6 4.7 10.1

PPP 1.03 1.02 0.97 0.94

Player J. Hart A. Simons N. Powell J. Grant

Poss 1.8 1.1 2.1 1.4

PPP 1.13 1.05 0.98 0.94

Player D. Lillard D. Smith Jr. K. Ellis A. Simons

3FGM %UAST 55.4 50 44.1 34.6

Player G. Payton II D. Eubanks J. Hart T. Watford

TS% 67.9 63.8 61 59

Player G. Payton II E. Bledsoe D. Smith Jr. J. Hart

STL 1.4 1.3 1.2 1.1



Nota salarial

do Costa

(Neemias Queta!) O objetivo em Sacramento é claro,

único e unânime: CHEGAR AOS PLAYOFFS. Os Kings

não chegam aos playoffs há 16 (dezasseis) anos. E há

16 (dezasseis) que não têm tantas ou mais vitórias que

derrotas numa temporada. Esta temporada parece ser a

melhor hipótese em algum tempo de atingir esse

objetivo.

A energia à volta da equipa está diferente. Mike Brown

foi o treinador escolhido para levar a cabo esta epopeia,

vindo direto de um anel como treinador adjunto nos

Warriors. No campo, todo o sucesso desta equipa vai

estar dependente da dupla De’Aaron Fox-Domantas

Sabonis.

Os Kings hipotecaram o seu futuro a longo prazo ao

trocarem para Indiana o jovem base Tyrese Haliburton

pelo poste lituano. O emparelhamento Fox-Sabonis

esteve longe de ser perfeito na sua primeira experiência

durante os jogos da temporada passada, mas ainda

assim houve sinais encorajadores.

Com uma pré-época no bolso e um plantel mais

montado para complementar a dupla, a expectativa é

que já tenha sido criado o entrosamento necessário.

Sabonis é um hub ofensivo por si e De’Aaron Fox, que

procura voltar ao seu melhor nível, tem características

que só tornam benéfico estar a jogar com um dos

melhores postes passadores da liga.

Apesar da contratação de um treinador com fama

defensiva, será pelo ataque que os Kings vão conseguir

vitórias, tendo visto chegar à equipa Kevin Huerter e

Malik Monk para reforçar o tiro exterior. Some-se a

estes Harrison Barnes e ainda o rookie Keegan Murray,

a quarta pick do draft. A escolha começou por dividir

opiniões pelo facto de os Kings terem optado pelo

jogador de Iowa em detrimento de Jaden Ivey, mas

Murray tratou de silenciar os críticos com excelentes

exibições na Summer League. Pelo meio, ainda há

Terrence Davis e Davion Mitchell, oitava escolha de

2021, que dá defesa exterior (não abunda na equipa) e

mais alguma criação e lançamento.

Na rotação interior, este é mais um ano em que

Neemias Queta não terá muitas oportunidades em

Sacramento. Richaun Holmes ainda está na equipa e

será o segundo poste, atrás de Sabonis, seguido do

ucraniano Alex Len (…). E ainda há Trey Lyles ou

Chimezie Metu, que em algumas formações podem

passar tempo na posição 5.

Tudo somado, um lugar nos 10 primeiros da

Conferência Oeste está longe de ser uma certeza. Mas

o ambiente é de otimismo, com a sensação de que a

equipa pode atingir o objetivo a que se propõe. Em

Sacramento, chegar aos playoffs quase devia valer um

anel.

Elemento Chave: De’Aaron Fox

Adição Chave: Keegan Murray

Possível Surpresa: Chima Moneke

Suficiente para acabar

com a travessia no deserto?

José Volta e Pinto
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#5 De'Aaron FOX #9 Kevin HUERTER #40 Harrison BARNES

1.91 m, 83 kg 2.01 m, 89 kg 2.03 m, 102 kg

20/12/1997 (24) 27/8/1998 (24) 30/5/1992 (30)

Kentucky Maryland North Carolina

2017: Rd 1, Pick 5 (SAC) 2018: Rd 1, Pick 19 (ATL) 2012: Rd 1, Pick 7 (GS)

#30 KZ OKPALA #10 Domantas SABONIS Da. Mitchell

2.03 m, 97 kg 2.11 m, 108 kg M. Monk

28/4/1999 (23) 3/5/1996 (26) K. Murray

Stanford Gonzaga C. Metu / T. Lyles

2019: Rd 2, Pick 32 (PHX) 2016: Rd 1, Pick 11 (ORL) R. Holmes

Os Kings estão a operar acima do cap e

têm uma trade exception (4M) e a Bi-

annual (4,1M) para atuar no mercado.

Apesar de estarem em situação de Hard

Cap têm espaço abaixo da tax line e do

apron para poderem usar as exceções

que dispõem.
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Lances livres tentados

Pontos no pintado

Jogadas com finalização a partir de bloqueio indireto

% Lançamentos de 3 pontos

% Lançamentos de 3 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização em spot ups

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player K. Murray H. Barnes M. Monk K. Huerter

3P% 39.8 39.4 39.1 38.9

Player J. Holiday M. Monk B. Hield H. Barnes

Poss 1 1 3 1

PPP 1.27 1.08 1.01 1

Player H. Barnes T. Lyles K. Huerter T. Haliburton

Poss 4.6 3.6 3.8 2.3

PPP 1.2 1.18 1.17 1.14

Player D. Sabonis D. Fox R. Holmes H. Barnes

PITP 12.5 11.7 8.4 6.1

Player M. Harkless T. Lyles D. Sabonis D. Mitchell

3PT DFG% 31.3 31.4 32.4 34.6

Player D. Fox H. Barnes D. Sabonis K. Murray

FTA 5.9 5.4 5.4 5.4



Vou fazer um esforço para ser profissional e fazer

esta análise como se não houvesse um fantasma

– benigno – a pairar por todos os esforços dos

Spurs este ano. Ou seja, sempre que eu disser

que os Spurs não vão ser especialmente bons

este ano e deverão perder muitos jogos, é

importante que fique claro que isso é

EXATAMENTE o que eles querem. Os Spurs

querem ser tão maus quanto possível. Na

disputada luta pela 1ª escolha do draft no próximo

ano, San Antonio parte na liderança para escolher

o muito cobiçado Victor Wembanyama.

Dito isso, o que pensar do plantel dos Spurs para

este ano? Depois de despacharem o único jogador

que tinham na equipa com aspirações imediatas a

ser All-Star – Dejounte Murray, que rumou para

Atlanta e rendeu a San Antonio três escolhas de

primeira ronda extra –, Greg Popovich vai ter a seu

cargo uma equipa quase totalmente constituída

por jovens promessas, de níveis variados de

potencial.

Quem deverá beneficiar mais deste ano de

rebuilding será Keldon Johnson, que se irá

assumir como a clara primeira escolha ofensiva da

equipa. Keldon terá muitos mais lançamentos ao

seu dispor e será interessante ver se conseguirá

manter a sua característica eficiência nesta

transição para maior volume e atenção. Ao lado,

teremos Devin Vassell, que vai poder continuar os

seus instintos como atirador. Mas uma boa época

para estes dois valores em ascensão estará quase

certamente dependente da evolução de Tre Jones.

O jovem base – a entrar no seu 3º ano – terá a

responsabilidade de criar boas oportunidades de

lançamento e de ataque ao cesto para os dois

novos líderes do ataque dos Spurs.

Para além de seguir a evolução destes jogadores,

não haverá muito mais a acompanhar nesta

temporada dos Spurs. Voltaremos a prestar

atenção a San Antonio depois do All-Star

Weekend, quando a corrida para o fundo começa

mesmo a aquecer.

Elemento Chave: Keldon Johnson

Adição Chave: 3 escolhas de 1ª Ronda

Possível Surpresa: Tre Jones

Spurs na pole position

para Wembanyama

Pedro Quedas
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#33 Tre JONES #24 Devin VASSELL #3 Keldon JOHNSON

1.85 m, 83 kg 1.96 m, 90 kg 1.96 m, 99 kg

8/1/2000 (22) 23/8/2000 (22) 11/10/1999 (23)

Duke Florida St Kentucky

2020: Rd 2, Pick 41 (SA) 2020: Rd 1, Pick 11 (SA) 2019: Rd 1, Pick 29 (SA)

#10 Jeremy SOCHAN #25 Jakob POELTL J. Primo

2.03 m, 99 kg 2.16 m, 117 kg J. Richardson / R. Langford

20/5/2003 (19) 15/10/1995 (27) K. Bates-Diop / M. Branham

Baylor Utah D. McDermott

2022: Rd 1, Pick 9 (SA) 2016: Rd 1, Pick 9 (TOR) Z. Collins

Com 26,5M em cap space (e os

5,4M da Room exception) são uma

equipa que pode absorver salários

indesejados e ser pagos no

processo. é de esperar mexidas

dado que este ano nem a magia do

“Pop” os coloca a competir.
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Assistências

Ressaltos ofensivos

Jogadas com finalização em transição

Lances livres tentados

% Lançamentos de 3 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização a partir de corte

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player D. Murray K. Johnson J. Poeltl L. Walker IV

FTA 3.6 3.1 2.8 2.1

Player D. McDermott D. Vassell D. Murray K. Johnson

Poss 1.8 2.1 3 3.1

PPP 1.31 1.24 1.22 1.2

Player K. Bates-Diop K. Johnson D. Eubanks J. Poeltl

Poss 1.4 2.8 1 0.8

PPP 1.36 1.27 1.27 1.27

Player J. Poeltl D. Murray J. Landale K. Johnson

OREB 3.9 1.2 1.2 1.1

Player J. Landale L. Walker IV K. Bates-Diop T. Jones

3PT DFG% 30.2 31.4 32.2 33.1

Player D. Murray T. Jones J. Poeltl L. Walker IV

AST 9.2 3.4 2.8 2.2



Conduzidos por Pascal, liderados por Van Vleet,

inspirados por Barnes e comandados por Nurse. Um

quarteto que simboliza muito das conquistas

históricas de um país, de um presente lutador e de

constante garra na Conferência Este e o futuro de

uma franquia.

Na temporada transata, a equipa terminou a fase

regular com um registo de 48 vitórias e 34 derrotas,

o suficiente para ocupar o quinto lugar na

Conferência Este e manter a competitividade da

equipa demonstrada após a saída de Kawhi

Leonard.

Com encontro marcado com os Philadelphia 76ers

na primeira ronda dos playoffs, a vitória não sorriu,

desta vez, aos Raptors, acabando assim uma

temporada em que o futuro se revelou promissor na

Scotiabank Arena.

Aos 20 anos de idade, Scottie Barnes, mais um point

forward para o futuro da NBA, conquistou o prémio

de Rookie of The Year, acabando a temporada com

médias de 15.3 PPG, 7.5 RPG e 3.5 APG,

demonstrando a sua versatilidade nos dois lados do

campo. Capaz de defender múltiplas posições, terá

de trabalhar o seu lançamento exterior, talvez o

capítulo menos forte do seu jogo ofensivo, mas

juntar o seu repertório às músicas que todos

conhecemos de atletas como Pascal Siakam e Fred

Van Vleet, é som agradável de se ouvir.

Para 2022/23, não se espera que os Raptors lutem

pelo título da NBA, mas a verdade é que a

inconsistência da Conferência Este pode abrir uma

oportunidade para os comandados de Nick Nurse,

que conta este ano com veteranos versáteis como

Otto Porter Jr., campeão na temporada passada ao

serviço de Golden State, e “Bo Cruz” Juancho

Hernangomez, um dos heróis da vitória espanhola

no EuroBasket 2022.

O ano de 2019 ainda está bem patente na cidade de

Toronto, quando uma equipa bem organizada, com

versatilidade dos dois lados do campo e uma

superestrela surpreendeu o mundo e venceu o

primeiro Larry O´Brien na sua história. É verdade

que, numa liga em que as individualidades pesam

muito no resultado final, a consistência de uma

franquia não pode ser negada e a elevação da

juventude com qualidade pode ser o ingrediente para

sonhar mais alto.

Elemento Chave: Pascal Siakam

Adição Chave: Otto Porter Jr.

Possível Surpresa: Precious Achiwua

We The North!

José Pedro Barbosa
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#23 Fred VANVLEET #33 Gary TRENT JR #3 OG ANUNOBY

1.85 m, 89 kg 1.96 m, 94 kg 2.01 m, 105 kg

25/2/1994 (28) 18/1/1999 (23) 17/7/1997 (25)

Wichita St Duke Indiana

Undrafted 2018: Rd 2, Pick 37 (SAC) 2017: Rd 1, Pick 23 (TOR)

#4 Scottie BARNES #43 Pascal SIAKAM D. Banton

2.01 m, 102 kg 2.03 m, 104 kg O. Porter Jr.

1/8/2001 (21) 2/4/1994 (28) P. Achiwua

Florida St New Mexico St C. Boucher

2021: Rd 1, Pick 4 (TOR) 2016: Rd 1, Pick 27 (TOR)

Parte da NTP Mid-level (3M), a Bi-

annual (4,1M) e uma trade

exception (5,3M), é o que os

Raptors têm para trabalhar. No

entanto, têm pouco espaço abaixo

da tax line para as usar. Podem

usar mas com isso vão pagar tax.
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Ressaltos ofensivos

Roubos de bola

Pontos em contra ataque

Assistências

Lances livres tentados

Jogadas com finalização em 1x1

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player G. Trent Jr. P. Siakam S. Barnes F. VanVleet

Poss 1.3 5.4 1.8 2

PPP 1 0.9 0.86 0.76

Player S. Barnes C. Boucher K. Birch P. Achiwua

OREB 2.6 2.2 2.2 2

Player F. VanVleet P. Siakam S. Barnes OG Anunoby

AST 6.7 5.3 3.5 2.6

Player G. Trent Jr. F. VanVleet OG Anunoby P. Siakam

STL 1.7 1.7 1.5 1.3

Player P. Siakam F. VanVleet G. Trent Jr. S. Barnes

FTA 5.6 3.4 2.9 2.9

Player P. Siakam F. VanVleet OG Anunoby G. Trent Jr.

FBP 3.4 2.8 2.7 2.6



Nota salarial

do Costa

Este Verão ditou o fim de uma era em Utah. Donovan

Mitchell, Rudy Gobert e Quinn Snyder seguiram os seus

caminhos depois de mais uma temporada com bons

resultados na época regular, mas sem sucesso nos

playoffs – caíram na primeira ronda, vítimas de Doncic e

Companhia. No fundo, o resumo deste casamento que

agora termina.

Das partidas de Rudy Gobert e Donovan Mitchell, os

Jazz mineraram sete futuras escolhas de primeira ronda

e ainda três pick swaps. Isto fora jogadores: dos

Wolves, Utah recebeu Beasley, Vanderbilt, Beverley

(entretanto trocado por Horton-Tucker e Stanley

Johnson), Bolmaro e Kessler (recém draftado com a 22ª

escolha em 2022); os Cavs enviaram Sexton,

Markkanen e Agbaji.

Para completar os destinos do resto do 5 inicial,

Bogdanovic também seguiu numa troca para os Pistons

e Royce O’Neale assinou pelos Nets. Da antiga era,

ainda sobram Mike Conley e Jordan Clarkson, Rudy

Gay e Nickeil-Alexander Walker.

Toda esta lista infindável de jogadores para chegar a

uma conclusão óbvia: Utah vai perder muito esta

temporada e tem bastantes jovens jogadores com

potencial que terão oportunidade para crescer em

campo. Não nos enganemos: há muitos bons jogadores

no plantel agora liderado por Will Hardy – se calhar até

demasiados com potencial para contribuir. Apenas não

há jogadores que sirvam para ter uma equipa

competitiva durante 82 noites de NBA.

Nesse sentido, interessa aos Jazz desenvolver a

juventude ao seu dispor à medida que acumula derrotas

para terem maior probabilidade de ser bafejados pela

sorte da primeira escolha do próximo draft – já ouviram

falar do francês Victor Wembanyama? Se não for a

primeira, que calhe a segunda – Scoot Henderson seria

um excelente prémio de consolação.

Apesar da Operação Tanking, será interessante

monitorizar como alguns jogadores vão lidar com mais

tempo de jogo ou menos holofotes virados para si (sim,

estou a virar um pequeno holofote para Talen Horton-

Tucker).

Acima de tudo, a maior questão será perceber como

Collin Sexton regressa da lesão no menisco que o

afastou praticamente toda a temporada que passou. O

“Young Bull” deverá partilhar muito tempo de jogo com

Jarred Vanderbilt, uma força defensiva que foi

importante na boa temporada dos Wolves e o principal

ativo na troca com Minnesota por Gobert. Na rotação

deverão também figurar, com bastantes minutos,

Markkanen e Kelly Olynyk, que veio de Detroit, que

darão a Sexton algum espaçamento para que este

possa atacar o cesto como bem gosta.

Elemento Chave: Victor Wembanya.. Ui, esperem.

Colin Sexton

Adição Chave: Collin Sexton

Possível Surpresa: Simone Fontecchio

Perder muitos jogos

ou perder muitos, muitos jogos?

José Volta e Pinto

88



#11 Mike CONLEY #2 Collin SEXTON #8 Jarred VANDERBILT

1.85 m, 79 kg 1.85 m, 86 kg 2.06 m, 97 kg

11/10/1987 (35) 4/1/1999 (23) 3/4/1999 (23)

Ohio State Alabama Kentucky

2007: Rd 1, Pick 4 (MEM) 2018: Rd 1, Pick 8 (CLE) 2018: Rd 2, Pick 41 (ORL)

#23 Lauri MARKKANEN #41 Kelly OLYNYK N. Alexander-Walker

2.11 m, 108 kg 2.11 m, 108 kg J. Clarkson

22/5/1997 (25) 19/4/1991 (31) M. Beasley

Arizona Gonzaga R. Gay / T. Horton-Tucker

2017: Rd 1, Pick 7 (MIN) 2013: Rd 1, Pick 13 (DAL) W. Kessler

Os Jazz estão cheios de assets para usar

(NTP Mid-Level, Bi-annual e cinco trade

exceptions duas delas à volta de 10M) mas

são uma equipa a operar acima do cap,

perto da tax line e do Apron. E como são

uma equipa em situação de Hard Cap, neste

momento podem usar pouco mais de 11M

em salários.
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% Lançamentos convertidos

% Lançamentos de 2 pontos concedidos como defensor

Jogadas com finalização como portador no PnR

Assistências

Roubos de bola

Jogadas com finalização em transição

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player M. Conley D. Mitchell R. O'Neale J. Clarkson

AST 5.3 5.3 2.5 2.5

Player B. Bogdanovic D. Mitchell J. Ingles J. Clarkson

Poss 1 12 2 4.6

PPP 1.1 1.03 1.02 0.99

Player L. Markkanen R. O'Neale J. Clarkson B. Bogdanovic

Poss 2.4 1.7 2.3 3.6

PPP 1.36 1.28 1.1 1.09

Player R. Gobert J. Butler M. Conley R. Gay

2PT DFG% 44.6 47.6 48.4 50.2

Player D. Mitchell J. Vanderbilt M. Conley R. O'Neale

STL 1.5 1.3 1.3 1.1

Player R. Gobert H. Whiteside T. Forrest E. Paschall

FG% 71.3 65.2 49 48.5



Os Washington Wizards operaram uma grande

mudança no seu plantel… na última temporada.

Presos numa época de mediocridade, tornou-se

difícil precisar se essas mudanças tiveram algum

efeito significativo. Essa será, acima de tudo, a

missão desta temporada. Isso e, claro, tentar

desesperadamente chegar aos playoffs e não ter

grandes hipóteses de sucesso se o conseguirem.

O fator mais crucial para qualquer espécie de

sucesso este ano dos Wizards reside nas costas de

Bradley Beal. O base assinou um contrato de cinco

ano no valor de 251 milhões de dólares, que inclui

até uma no-trade clause, efetivamente garantindo

que a sua permanência nos Wizards no futuro

próximo depende apenas da sua vontade. Depois de

duas temporadas seguidas a marcar mais de 30

pontos de média, Beal reduziu drasticamente o ano

passado para 23 pontos, num declínio em parte

explicado por lesões persistentes. Tal aconteceu ao

mesmo tempo que os Wizards surpreenderam ao

revelar um basquetebol mais coletivo, mas cedo até

esse valor de surpresa se esgotou. Sem Beal a

assumir-se como a grande referência ofensiva, os

Wizards ficam sem rumo.

Para ajudar a focar a estratégia ofensiva dos

Wizards, teremos também Porzingis, agora já com

uma preseason inteira com a equipa. Kristaps

mostrou-se rejuvenescido após a saída dos

Mavericks e terá muito a provar este ano – mas

apenas se o seu corpo obedecer. Será também

interessante ver se Kyle Kuzma mantém a boa forma

que mostrou o ano passado, quando desenvolveu

um jogo ofensivo muito mais completo. Temos

também os recém-chegados Monte Morris e Will

Barton, que terão como missão principal providenciar

maior estabilidade num cinco titular com estrelas tão

voláteis.

No ano passado, os Wizards foram medíocres em

todas as facetas do jogo, mas eu acredito,

sinceramente, que o jogo ofensivo irá naturalmente

melhorar se o verdadeiro Bradley Beal voltar a

aparecer. Onde tenho as maiores dúvidas é no

campo defensivo. E, por mais que as peças à sua

volta melhorem, o esquema defensivo estará sempre

“coxo” enquanto a maior estrela não mostrar

qualquer espécie de esforço nesse lado do campo.

Beal tem de regressar ao normal no ataque e

transformar-se radicalmente na defesa. A

improbabilidade de tal revolução simultânea está em

sintonia com a improbabilidade dos Wizards fugirem

à mediocridade que lhes tem sido habitual.

Elemento Chave: Bradley Beal

Adição Chave: Monte Morris

Possível Surpresa: Kristaps Porzingis

Wizards continuam presos no purgatório

Pedro Quedas
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#22 Monte MORRIS #3 Bradley BEAL #33 Kyle KUZMA

1.88 m, 83 kg 1.93 m, 93 kg 2.06 m, 100 kg

27/6/1995 (27) 28/6/1993 (29) 24/7/1995 (27)

Iowa State Florida Utah

2017: Rd 2, Pick 51 (DEN) 2012: Rd 1, Pick 3 (WSH) 2017: Rd 1, Pick 27 (BKN)

#8 Rui HACHIMURA #6 Kristaps PORZINGIS J. Davis

2.03 m, 104 kg 2.21 m, 108 kg D. Wright

8/2/1998 (24) 2/8/1995 (27) W. Barton / C. Kispert

Gonzaga Letónia D. Avdija

2019: Rd 1, Pick 9 (WSH) 2015: Rd 1, Pick 4 (NY) D. Gafford

A equipa de Washington tem vários

assets (parte da NTP Mid-level, a Bi-

annual e duas trade exceptions) para

melhorar a equipa mas como equipa

perto da tax line e hard capped, não

há muito espaço abaixo do apron para

usar esses mesmos assets.
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Assistências

Pontos no pintado

% Lançamentos convertidos

Ressaltos

% Lançamentos de 3 pontos

Jogadas com finalização em transição

O MAUO BOM ESTATÍSTICAS ÉPOCA ANTERIOR

Player M. Harrell C. Kispert R. Hachimura W. Barton

Poss 1.4 1.4 1.7 3.8

PPP 1.49 1.29 1.27 1.18

Player B. Beal M. Morris I. Smith K. Kuzma

AST 6.6 4.4 3.8 3.5

Player K. Kuzma K. Porzingis D. Gafford D. Avdija

REB 8.5 8.1 5.7 5.2

Player B. Beal K. Porzingis D. Gafford K. Kuzma

PITP 10.3 8.2 7.9 7.2

Player R. Hachimura M. Morris KCP D. Wright

3P% 44.7 39.5 39 37.9

Player D. Gafford A. Gill R. Hachimura R. Neto

FG% 69.3 56.9 49.1 46.3
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Pela primeira vez em muitos anos, os Sacramento

Kings são algo parecido com uma equipa de

basquetebol. No papel, há três jogadores para

cada posição e (algum) talento à disposição do

novo treinador Mike Brown. O objetivo é claro:

voltar aos playoffs, depois de um recorde de 16

anos sem chegar à fase a eliminar da competição.

Já se sabe que Utah Jazz, San Antonio Spurs,

Oklahoma City Thunder e Houston Rockets vão

fazer tanking, o que deixa 11 equipas para 10

vagas de postseason no Oeste. Sem lesões nas

estrelas das equipas de topo da conferência,

espera-se que os Kings estejam a lutar pelo

acesso ao torneio play-in. Não há, por isso,

tolerância ao erro e só isso explica que o veterano

Alex Len ainda esteja à frente do pouco experiente

poste português na rotação interior. Domantas

Sabonis é o 5 na equipa que abre e fecha os jogos

dos Kings, Richaun Holmes e Alex Len preenchem

os minutos de descanso do lituano e ainda há

alternativas como Trey Lyles e Chimezie Metu

para uma versão small ball dos californianos.

Neemias parte para 2022-23 como o quarto poste

da hierarquia e só deve ser chamado a

Sacramento quando houver lesões de um dos três

bigs à sua frente. O que, tendo em conta o

contexto, não é mau de todo. O melhor para o

desenvolvimento do primeiro luso a atuar na NBA

é jogar muitos minutos, somar as chamadas "reps"

e isso só vai acontecer com consistência na G

League, ao serviço dos Stockton Kings.

Há, no entanto, um cenário alternativo em cima da

mesa. Holmes pode ser trocado até ao trade

deadline de fevereiro e, se isso acontecer e não

chegar a Sac-Town outro poste como parte do

pacote de retorno, Neemias sobe na hierarquia,

mas isso será sinónimo de menos tempo de jogo,

quer na NBA, quer na G League.

Na sua segunda e última época com contrato two-

way, Neemias terá, mais do que nunca, que

apostar em melhorar os seus números, porque só

poderá continuar na NBA em 2023-24 com

contrato standard. Assegurar esse novo contrato é

o objetivo único do português, seja em

Sacramento ou noutra equipa qualquer.

Ricardo Brito Reis

Quetalândia
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Como é que eu vou escrever isto sem me emocionar?

Com a primeira escolha do draft, os Orlando Magic

adicionam ao seu promissor roster, aquilo que há muito

tem faltado – um verdadeiro desequilbrador natural, um

potencial #1 ofensivo, e com uma combinação incomum

de tamanho, agilidade e habilidade, podem ter

encontrado o homem para a tarefa.

Banchero, que gosta de explorar o 1v1 a partir do topo,

do poste médio, mas que também pode ser um

mismatch no pintado, chega a um frontcourt que lhe dá

todas as soluções para brilhar ofensivamente e se

assumir como favorito a ROY: Em Franz Wagner e

WCJ, o italo-americano encontra dois jogadores de 2,08

m que conseguem lançar, driblar, passar e tomar

decisões no momento. Se Jamahl Mosley quiser

Banchero no 1v1 a partir do topo, Franz e Carter Jr

conseguem espaçar nos cantos, cortar se a defesa

chamar ajuda ou simplesmente ir bloquear para a

escolha #1. Se quiserem que Banchero tenha bola no

poste baixo, WCJ é um dos melhores passadores poste

alto-baixo da liga.

Importante também é o inverso. Franz é um jogador em

perigosa evolução como criador individual e um

belíssimo operador no PnR. WCJ é sinónimo de

excelência no DHO game e em tudo o que seja

distribuição a partir do elbow. Tudo isto abre avenidas

para que Banchero tenha pontos fáceis na mesa, seja

como short roller, seja a mover-se ao longo da linha de

fundo, seja como espaçador/popper na linha de 3. Disse

há uns dias e reitero – A ideia com Banchero é ser um

#1 a longo prazo, mas para um jogador novo que ainda

vai ter de perceber como gerar vantagens a 100% na

NBA, é preciso tomar proveito dos tais pontos fáceis

disponíveis, e Paolo começa a mostrar rotinas de

movimentação sem bola que não tinha em Duke.

Curioso também para ver como vai ser a relação de

Banchero com um backcourt que, entre a lesão de

Fultz, a ineficiência de Cole Anthony, e a incerteza do

pull up jumper de Suggs, tem um futuro mais nublado.

Em relação à defesa, vai ser um período de

experimentação em Orlando. Banchero, que não esteve

nada bem em 21/22, tem a combinação de força e

agilidade no espaço para ser versátil e se tornar, quiçá,

numa peça neutra. Porém, não é alguém com impacto a

proteger o seu aro e, aterra numa equipa (…) com

defensores inteligentes e versáteis, mas sem essa

proteção primária. Isto a não ser que John Isaac esteja

interessado em voltar a jogar basquetebol e não ser

convidado dos talk shows dos Ben Shapiros e Tucker

Carlsons da vida. Sem dúvida, vai ser interessante ver

como é que Mosley esquematiza à volta disso e se

Banchero recupera alguma da verve defensiva que tinha

no HS.

Nuno Soares

Paolo Banchero

96



Uma pequena nota para Chet Holmgren, que infelizmente não se

estreará este ano, devido a uma grave lesão. O big é um dos melhores

prospects defensivos dos últimos tempos e um jogador ofensivo

especial. Tenho particular pena de não o ver a jogar com Williams já em

22/23, seria uma injeção de versatilidade e de tomada de decisão

rápida que faz o lado ofensivo carburar de outra maneira, quiçá

transformar um sistema com múltiplos ball handlers num sistema DE

múltiplos ball handlers. Fica para o ano.

Nuno Soares

Chet Holmgren
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A aparente tormenta de noite de draft para

Jabari (que esperava ser 1ª escolha?) e para

os adeptos de Houston (que esperavam Paolo

Banchero), rapidamente se dissipou após um

escrutínio mais ponderado da escolha, e do

que é o talento e o encaixe. Jabari Smith Jr.,

um incrível atirador de 2.11 m e 19 anos, com

alguma criação ofensiva individual latente,

acabara de aterrar numa das maiores

amalgamas de jovem talento da liga.

O tiro nuclear, versátil e quase imperturbável

de JSJ, o meu melhor atirador do topo do

draft, torna-o uma adição de valor quase

imediata ao franchise texano, que tem as

posições de portador de bola ocupadas e

ainda tem algum soulsearching para fazer

neste sentido. Da mesma forma, Jabari aterra

numa posição muito mais favorável à que

tinha em Auburn – Não é que existam grande

distribuidores de jogo em Houston, mas KPJ

tem evoluído nesse sentido e Jalen Green

está bem encaminhado para ser tornar num

dos scorers e desequilibradores natos mais

proficientes da liga. Com tamanho fogo de

artificio ofensivo, os Rockets vão poder usá-lo

num papel mais secundário e ter paciência no

desenvolvimento do seu ataque com bola (a

decidir, passar e, especialmente, assumir o

drible).

Jabari é também um dos defensores mais

promissores desta classe e traz um boost de

competência a defender o ponto de ataque e a

oportunidade de trocar no bloqueio direto a

partir da posição 4, numa equipa que tem

questões na posição de poste, a longo prazo.

Tenho também curiosidade em saber se

Stephen Silas vai explorar a opção Jabari a

small ball 5, porque apesar de não considerar

que tenha presença de garrafão suficiente

para ser um Bam Adebayo a longo prazo,

acredito que é algo que pode vir a fazer a

espaços.

Nuno Soares

Jabari Smith Jr.

98



A equipa mais amaldiçoada da liga, e aquela que

os adeptos portugueses mais adoram odiar,

acabou por fazer uma das escolhas mais óbvias

do draft na posição #4. Keegan Murray faz muito

sentido para uma equipa que, depois da troca de

Sabonis, parece ter o firme objetivo de quebrar o

jejum de playoffs que há muito perdura, mesmo

que isto a deixe condenada à mediocridade. Tem

um chão muito elevado e é um dos principais

candidatos a ROY – Vai ter oportunidades, é

fisicamente maduro, inteligente e com um jogo

ofensivo incrivelmente multifacetado. O nível

performativo na Summer League e pré-temporada

parecem confirmar esta ideia.

Ofensivamente, Murray faz todo o sentido com

Sabonis, espaçando/atacando closeouts na linha

de 3 enquanto o All-Star opera no poste baixo, ou

distribui a partir do poste alto. De forma

semelhante, vai encaixar que nem uma luva junto

de De’Aaron Fox, seja como finalizador que tira

proveito do caos criado pelo base, seja como big

no bloqueio direto, ou simplesmente como

espaçador a um passe de distância de um PnR

operado por Fox. Espero também que Mike Brown

lhe dê alguma oportunidade para mostrar de que é

capaz a criar ataque para si próprio, seja a punir

jogadores menores no pintado ou a atacar

jogadores mais lento a partir do drible. Murray teve

uma temporada de alto volume e alta eficiência na

transata temporada em Iowa, testem esta

capacidade!

O maior desafio será na defesa, a meu ver. Uma

equipa bem-sucedida de Sacramento será sempre

mais ataque que defesa, mas os Kings aparentam

ter escolhido Keegan também por aquilo que ele

pode fazer como torneiro mecânico defensivo ao

lado do medíocre Sabonis. E o rookie é versátil no

P&R, comunicativo, inteligente posicionalmente e

capaz de trocar no bloqueio, mas não sei se será

capaz de tapar, especialmente em termos de

proteção de cesto, aquilo que Domantas destapa

(perceberam?). O sucesso da sua temporada não

pode, justamente, ser medido por isso, mas é um

fator importante no sucesso dos californianos.

Nuno Soares

Keegan Murray
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Jaden Ivey foi a opção dos Detroit Pistons na escolha

#5 e eu não podia estar mais entusiasmado com isso.

Em Abril, no meu scouting report de Ivey para o

Borracha Laranja, escrevi o seguinte: ‘Jaden Ivey

encaixava que nem uma luva nos Detroit Pistons. Com

uma combinação de ball skills e puro atletismo, o base

tem o potencial para virar o ataque de transição do

franchise do Michigan de pernas para o ar, oferecendo,

ao mesmo tempo, um mais natural criador de

desequilíbrios num meio-campo ofensivo’.

Ora, começo a temporada a reforçar tudo o que disse

há meio ano. Com algum tempo de rebuild ainda pela

frente, a equipa do Michigan atreve-se a ter encontrado

os dois ball handlers para o futuro. Ivey começará a sua

carreira numa posição de #2/3 ofensivo, jogando na asa

para receber e atacar a partir da ação primária de Cade

Cunningham. Jaden tem a explosão para esmagar

closeouts, inteligência para fazer o passe extra e é

alguém que se movia excecionalmente bem sem bola

nos seus tempos em Purdue.

Espera-se também que tenha oportunidade para

inverter papeis e ser ele a portar a bola, seja contra 5s

de banco, a correr empty side PnRs, a usar bloqueios

diretos em semi transição ou a experimentar atacar um

big contra switching defenses. Não vai ser sempre

bonito, o base ainda não tem aquela paciência e jogo

intermédio (floater, pull up jumper) para prosperar

contra coberturas tradicionais, mas a sua pura

capacidade para separar na passada vai servir de

bailout em muitas ocasiões, bem como a sua incomum

criatividade a fazer passes simples.

Esta alternância do portador pode ser também benéfica

para Cunningham, que teve uma tarefa hercúlea como

motor heliocêntrico em 21/22, e vai agradecer ter

alguém que lhe tire alguma dessa pressão. A adicionar

a isso, a pick #1 do ano passado é um bom atirador off-

ball, melhor do que mostrou o ano passado.

Para terminar com algumas notas sobre a defesa, é

improvável que Jaden vá ser um positivo desde o início.

Muitos poucos rookies são e Ivey tinha claros

problemas de atenção, disciplina de postura e de

posicionamento na defesa coletiva, mas esta temporada

vai ser para identificar aqueles momentos de agilidade

lateral outlier no 1v1 defensivo, capacidade de navegar

bloqueios, and so on. Adicionar este atletismo à defesa

de ponto de ataque de Detroit, que deixou alguns

motivos para entusiasmo na temporada transata, pode

ser bem bom.

Nuno Soares

Jaden Ivey

100



A chegada de Bennedict Mathurin a Indiana é um

dos primeiros passos do franchise do Midwest, na

fase em que se prepara para assumir um rebuild

mais claro.

Mathurin, que teve uma pré-temporada bastante

animadora, aparenta fazer sentido de várias

maneiras para os Pacers – trata-se de um atlético

off ball scorer que prosperou em Arizona numa

flow offense com muito movimento e entregas de

bola em mão a partir dos bigs. É, neste sentido,

um jogador à imagem de Rick Carlisle, que já nos

habituou a jogar com 5s de múltiplos bases e a

abusar de bloqueios indiretos na asa para

desbloquear o movement shooting/one-two pull up

shot making dos seus jogadores (vede Tim

Hardaway Jr. em Dallas). Com o progredir da

temporada, e com a troca de Buddy Hield a

materializar-se eventualmente, Ben pode ganhar

cada vez mais espaço como uma versão turbo

charged do veterano atirador.

A escolha do Canadiano, que tem imenso

elevação no jumper e facilidade a chegar ao

pintado, mas que ainda tem dificuldade a usar o

drible para além dos momentos em que ataca em

linha reta, pode consolidar em definitivo a entrega

das chaves do ataque a Tyrese Haliburton. A

relação entre os dois prevê-se simbiótica no meio-

campo ofensivo, mas aquilo que me deixa mais

curioso é ver se Indiana abraça um ataque mais

veloz, recorrendo frequentemente à transição, algo

que beneficiaria estes dois jovens jogadores, mas

que nunca foi uma imagem de marca do veterano

que treina, de novo, os Pacers.

Defensivamente, antevejo um ano complicado

para o rookie. Mathurin era inicialmente projetado

como um pseudo 3 and D quando namorou o draft

de 2021, mas a sua temporada de sophomore

revelou claras deficiências, especialmente mal a

ler e rodar como team defender, e não

particularmente melhor a navegar bloqueios

diretos. Reitero que será um ano negativo deste

lado do campo, mas o mais importante será

monitorizar a sua evolução em várias destas

habilidades com o progredir de 22/23.

Nuno Soares

Bennedict Mathurin
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Fazer uma pequena previsão do que pode ser

a temporada da 7ª escolha do draft, Shaedon

Sharpe, é uma tarefa um pouco madrasta. É

preciso lembrar que o rookie esteve eons sem

jogar e apesar do arquétipo e proposta de

valor com Sharpe serem muito simples – uma

combinação potente de tamanho, atletismo e

shot making – não deixa de ser complicado

perspetivar o que quer que seja quando não

se sabe se ou como o jogador tem progredido

em áreas chave do seu jogo.

A situação do próprio franchise é, em si,

incerta. Depois de uma temporada de

insucesso, os Blazers reabasteceram-se e

tentam voltar a ser os pretenders que sempre

foram. Damian Lillard continua a proferir

declarações de amor ao noroeste pacífico,

mas os Blazers podem caminhar para uma

reconstrução. No plantel de hoje, Sharpe

poderá assumir-se como um terceiro ou quarto

base, atrás dos dois principais centros

ofensivos da equipa. Quiçá esta é a melhor

situação para a sua temporada de estreia da

NBA, a explodir a partir da receção, a utilizar

bloqueios indiretos e fletir para o cesto,

situações de fácil interpretação e onde a sua

estrutura, força posicional e pop vertical

possam brilhar.

Em termos de autocriação ofensiva, é ainda

um jogador imaturo, tanto em termos de

processamento e tomada de decisão, como ao

nível da segurança do drible. Ainda assim,

com o progredir da temporada, talvez possa

ser colocado em situações de P&R onde não

tenha de fazer mais do que tomar uma

primeira decisão simples à saída do bloqueio

(Pull up jumper, pocket pass, kick out,

penetração em linha). Aqui, entre a qualidade

do bloqueio e dos seals debaixo do cesto,

Jusuf Nurkić pode ser um grande amigo do

rookie.

Nuno Soares

Shaedon Sharpe
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Dyson Daniels junta-se a uma equipa de New

Orleans que terminou a temporada transata em

curva ascendente, e só se pode estar a sentir

ainda mais perigosa com o regresso de Zion

Williamson.

À primeira vista, a escolha de Daniels parece ser

uma tentativa de preencher o buraco deixado por

Lonzo Ball, trazendo maior versatilidade, tamanho,

ímpeto defensivo e passe, tudo coisas que

ficaram, de alguma forma, a faltar nas opções para

o backcourt dos Pelicans.

A amostra de pré-temporada tem sido francamente

encorajadora, especialmente no lado defensivo,

onde o australiano tem colocado o seu intelecto e

faro para a bola a bom uso, para se tornar um

monstro de stocks (desarmes + roubos de bola), e

um arguto defensor colecivo. Se o nível exibicional

se mantiver de alguma forma, poderá vir a

conquistar a posição de 3º jogador no backcourt

de “Nawlins” e formar uma divertida parelha com o

segundo anista Herb Jones.

No lado ofensivo, a ausência de um triplo

confiável, seja a partir do drible ou não, é um claro

ponto negativo e algo que o impede de transformar

a sua visão e processamento de jogo em algo

mais. Vai ser difícil criar com bola em ataque

estruturado, vai ser difícil escondê-lo numa

eventual série de playoffs, mas é aqui que os

“Pels” podem ser criativos e tirar proveito dos shot

makers que têm à sua disposição para usar Dyson

como screener no bloqueio direto, por exemplo, ou

colocá-lo a um passe de distância de um PnR

CJ/Zion e vê-lo depenar defesas se receber o kick

out. Para além disso, Daniels pode ser um dínamo

em transição ao lado de Williamson, seja a pegar o

ressalto e disparar o touchdown, seja a fazer o

leak out e ser ele mesmo um alvo.

Curioso, a longo prazo, para perceber se o fator

Fred Vinson vai entrar em ação de novo. O

assistente dos Pelicans tem-se vindo a transformar

no melhor shot doctor da liga (ver o que fez com

Lonzo e Ingram) e tem aqui mais um desafio em

mãos.

Nuno Soares

Dyson Daniels
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Num momento em que os Spurs passam pelo nadir

da história recente do franchise, escolhem, com a 9ª

pick, um jogador que é um hino aos tempos glórios:

defensivamente comprometido, altamente inteligente

e com um flavor internacional, Jeremy Sochan é

mais um tijolo na reconstrução dos texanos.

Sochan é também um hino aos pequenos bigs da

era do skill ball. Um jogador de alto rácio

valor/utilização, um 4 que navega bloqueios e

persegue atiradores, que troca para o perímetro no

bloqueio direto, que protege o pintado vindo do lado

fraco, que, enfim, vai ser mais uma bela peça nesta

defesa em formação, defesa essa que já conta com

uma boa proteção de cesto, defesa individual qb. no

ponto de ataque, bem como um excelente par de

jovens extremos.

As dificuldades serão do outro lado do campo. O

talento ofensivo é escasso, agudizando-se ainda

mais com a troca de Dejounte Murray, e Sochan é o

tipo de jogador que está talhado para jogar a partir

de alguém que dobre as defesas, seja como short

roller, em falsos DHOs, atacar closeouts, etc. Um

PnR Tre Jones/Sochan é estar a pedir à defesa para

defender por baixo do bloqueio, e mesmo com um

putativo salto de Keldon ou Vassell, vai continuar a

faltar muita criação de desequilíbrios.

A acrescentar a isto, Sochan é *até ver* um atirador

medíocre para a posição 4, um fator que pode

estrangular ainda mais o ataque, se tivermos em

conta que vai jogar num frontcourt com Jakob Poeltl

e com um base como Tre Jones. Isto não quer dizer

que as defesas vão encarar o polaco-americano

como um Andre Roberson da vida, há demasiada

criatividade e ball skills para isso, mas essa ausência

de espaçamento vai ser um fator. Nesta nota, fico

curioso para saber se Popovich vai experimentar

algumas lineups de small ball, mais respiráveis

ofensivamente, com Sochan a 5 e McDermott a 4.

Tudo indica que estas fascinantes questões

começarão a ser respondidas desde início – Sochan

parece já ter conquistado Pop, que já afirmou que é

‘provável’ que o rookie principie 22/23 no 5 titular.

Vai ser uma situação mais interessante do que o

record final dos Spurs possa vir a indicar.

Nuno Soares

Jeremy Sochan

104



Depois de uma temporada de sophomore

incrivelmente bem-sucedida na NCAA, os

primeiros tempos de Johnny Davis entre os

profissionais foram mais amargos.

As dificuldades de adaptação podiam ser, de

alguma forma, esperadas. Johnny é aquele tipo de

shot maker que tem de sentir o cheiro da bola, que

vive de converter pull ups difíceis, que é mais

volume do que eficiência, que, enfim, não tem uma

ferramenta clara para separar, sem espinhas, do

seu defensor. Ora na NBA, vantagens encurtam-se

num ápice e os jogadores têm de adaptar-se.

Um bocado como Jalen Suggs em 21/22, o bom

de Davis é ser mais do que a sua criação

individual. Para além de ser um defensor forte,

inteligente e incansável, é um dos melhores da

classe a mover-se sem bola. Ora, num plantel

onde existe o poder de fogo de Beal, a distribuição

latente de Avdija (Belo Eurobasket!) e a

criatividade de Kuzma, talvez Johnny encontre um

papel mais imediato. Vai valer a pena seguir o que

faz como jogador off ball, da mesma maneira que

vai ser interessante seguir a sua performance de

lançamento exterior numa dieta mais C&S.

As pretensões da sua equipa, porém, podem ser

bicudas para o rookie. Os Wizards são uma equipa

cronicamente no lusco-fusco das tabelas e a

verdade é que esta indefinição do franchise tende

a afetar a performance e progressão dos rookies,

muito pouco priorizados, seja em contexto de jogo

ou simplesmente de minutos. Ora, acrescendo o

facto de Wes Unseld Jr. não ser um treinador com

grande crédito na liga, existe um mundo,

especialmente se as fracas percentagens se

materializarem e afetarem a confiança de Davis no

seu próprio tiro, em que o rookie passa grande

parte da temporada atrás de todos os bases

veteranos possíveis e imaginários.

Nuno Soares

Johnny Davis
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Alto, longo, fluido e com potencial de criação

ofensiva (passe, tiro exterior, PnR ball

handling), o extremo francês é um projeto de

grande amplitude entre chão e teto, de mais

longo prazo.

Com Dieng, os Thunder continuam na sua

senda de escolher projetos de criadores

ofensivos. Enquanto me é difícil ser

completamente critico desta filosofia, dada a

importância central desta macro habilidade no

basquetebol atual, sou da opinião que tem de

haver um meio termo entre pureza filosófica

do valor no vácuo vs. a necessidade de

procurar otimizar os recursos que existem num

plantel.

E isto traz-me ao encaixe do francês nos

Thunder: Será que vão existir oportunidades

para Dieng explorar o seu músculo ofensivo

numa equipa com vários nomes à sua frente?

Se não, como é que isto pode afetar a curva

evolutiva deste projeto? Tudo questões

interessantes a seguir.

Dado o encaixe tosco entre jogador e plantel,

existe sempre a oportunidade de Dieng passar

algum tempo na G-League, ou até ir

progressivamente ganhando reps com bola

com o passar da temporada, especialmente se

OKC decidir novamente trocar as suas

estrelas pelo refugo da NBA logo em Março.

Nuno Soares

Ousmane Dieng
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Aqui me confesso enorme fã de Jalen

Williams. Ele do seu porte forte, do seu triplo

seguro e da sua craftiness deliciosa com a

bola na mão.

O wing ex-Santa Clara foi uma das surpresas

da lottery, mas, entre valor posicional,

inteligência, experiência e skillset, tem

presentemente um dos chãos mais altos da

classe e pode-se facilmente assumir como um

dos rookies mais produtivos de 22/23, ele que

já teve uma boa Summer League e deu

continuidade na pré-temporada.

O sucesso de Williams vai depender

intimamente daquilo que os Thunder

entenderem que ele é como jogador. Se o

colocarem num papel simplificado de wing

defensivo de baixa usage, parte de uma

posição de desvantagem e potencial

subaproveitamento, porque não é esse

jogador. O C&S não é a sua arma de

lançamento mais forte, da mesma maneira

que apesar da sua envergadura e músculo,

não é o jogador mais ágil a defender a ponta

da lança. Se o virem como conector XL, uma

opção drible/passe/tiro, que vai saber ligar os

pontos, operar a partir do shot making de Shai

Gilgeous Alexander e Tre Mann, da

distribuição de Josh Giddey, mas também

ocasionalmente ter espaço para o side PnR,

está enquadrado para devolver valor de

escolha #12.

Nuno Soares

Jalen Williams
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A situação de Jalen Duren é mais um potencial

casamento feliz entre prospect e equipa, com

algumas parecenças com a da situação Mark

Williams nos Hornets.

O ex-Memphis Tiger, um potente atleta na posição

de 5, pode desde cedo formar uma relação

simbiótica com a pérola Cade Cunningham, que

não teve em 21/22 um verdadeiro rim runner para

otimizar a sua cintilante operação de PnR. Para

além de Cade, Detroit vai ter bons atiradores (Bey,

Bogdanovic), outros bons passadores (Hayes), e

potencial para explorar a transição (Ivey), tudo

veículos para Duren concretizar ataque fácil e se

tornar produtivo.

Para terminar com o ataque, tenho também

alguma expectativa para ver como (ou se) Duren

evoluirá como distribuidor a partir do short roll e/ou

elbow DHOs, isto depois de ter tido alguns raros

wow moments em Memphis a este nível.

Na defesa, não espero uma temporada positiva,

como é apanágio de 99% dos rookie bigs, mas

Duren é uma mistura de presença de cesto,

atletismo e versatilidade, numa equipa que já tem

boas peças neste lado do court. Será que veremos

o treinador Casey a experimentar com o miúdo em

vários tipos de coberturas defensivas? Agora é a

altura de Detroit explorar.

Pelo que foi a pré-temporada, tudo indica que

Isaiah Stewart deverá começar a temporada como

titular (e ainda há o projeto Marvin Bagley), mas a

verdade é que os Pistons gastaram algum capital

para assegurar Duren numa troca, e serão tontos

se não oferecem a este a chance de se assumir

como uma das peças chave da próxima boa

equipa de Motor City.

Nuno Soares

Jalen Duren
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Situação algo agridoce para o reinante NCAA

Final Four Most Outstanding Player, que muda

de equipa na troca de Donovan Mitchell, sem

nunca ter jogado pelos Cavs.

Agbaji, cuja prestação na Summer League foi

positiva (15 Pts/Jogo, 37.5% em 74 3FGA),

joga agora por uma das equipas mais

declaradamente em reconstrução da liga. À

primeira vista, isto poderá significar mais

minutos e liberdade para o jovem wing

encontrar o seu jogo, mas entre casos por

resolver (Conley, Clarkson) e jovens peças à

procura da sua oportunidade (“THT”, “NAW”,

Malik Beasley, até um Collin Sexton em

reabilitação), esta pode não ser uma equação

assim tão simples.

O decorrer da temporada vai trazer alguma

clareza à rotação da equipa de Salt Lake City,

e Ochai traz consigo a vantagem de ser, desta

enorme coleção de bases, aquele cuja

proposta de valor menos depende de bola na

mão: Pode vir a recompensar a aposta como

um puro atirador estacionário ao lado de

alguém que consiga colapsar a defesa.

Para além desta temporada, outras questões

se poderão colocar, como se os Jazz estarão

dispostos a desenhar sets que façam

sobressair a sua qualidade como movement

shooter, ou se vão estar interessados em dar

bola a um miúdo que vem demonstrando,

ocasionalmente, alguma capacidade para

transformar a sua gravidade em shot making a

partir do drible.

Nuno Soares

Ochai Agbaji
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A estratégia dos Hornets nos últimos dois drafts

tem sido muito explicita – dar o maior número

possível de brinquedos a LaMelo Ball. Mark

Williams segue esta tendência e talvez possa ser a

resposta a longo prazo para a questão do poste

titular.

O regressado Steve Clifford já entregou a

titularidade a Mason Plumlee, mas é difícil

imaginar um mundo onde o rookie não sobe na

rotação. Entre o bom poderio atlético e as medidas

gargântuas, M-Will é o tipo de parceiro perfeito

para Ball no PnR e alguém que encaixa numa

situação ideal para ser um novato produtivo a nível

ofensivo. Vai ser, sobretudo, um finalizador de

ataque assistido (pocket passes no roll, alley

hoops, pairar no dunker spot) a receber de um dos

distribuidores mais talentosos da liga.

A sua teórica gravidade no pintado vai trazer mais

dinamismo ao ataque, bem como ao próprio

LaMelo como pontuador, que ganha um corpo

enorme a nível do bloqueio, bem como um alvo

para o passe interior, cuja ameaça altera a

maneira como a defesa se dispõe em coberturas

conservadoras.

Defensivamente, a fase de adaptação deverá ser

mais complicada. A eventualmente assumir a

titularidade, Williams será o cerne da defesa, como

principal inquilino do pintado defensivo e como big

a defender PnR, numa equipa onde nem a defesa

de perímetro, nem a proteção de cesto secundária

são algo por aí além. Assim, a sua performance

poderá ser preponderante para o sucesso (ou

insucesso) defensivo de Charlotte, e enquanto o

jovem poste tem o fator intimidação no garrafão do

seu lado, nem sempre é consistente no

posicionamento defensivo em drop, ou a manter o

equilíbrio no espaço. Vai haver altos e baixos,

como expectável, mas é uma peça para o futuro.

Nuno Soares

Mark Williams
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Uma das surpresas do draft foi a queda de AJ

Griffin para fora da lottery. O ex-Duke é mais um

atirador (44.7 3PT% em 21/22) para Nate McMillan

poder esticar as defesas contrárias no sistema de

spread PnR capitaneado por Trae Young.

“AJG” é um projeto muito interessante – consegue

receber + subir, disparar em movimento, mas

também meter a bola no chão, ou atirar a partir do

drible vivo. Quando se alia o tiro ao

tamanho/ferramentas físicas, bem como a um

certo pedigree de scorer que traz do HS,

facilmente se percebe que existe material por

lapidar (nem que seja como futura moeda de

troca).

A existir espaço para AJ dar aso a explorar tais

habilidades, será muito provavelmente na G-

League, onde existe espaço para experimentação

ofensiva e os stakes não são altos. Na NBA, num

ataque historicamente heliocêntrico, o rookie terá

de jogar sem deixar a bola colar na mão, sempre a

tomar decisões bang-bang.

Na defesa, Griffin é um corpo na asa. Beefy para

aguentar jogadores mais pesados, mas sem dar

muito a nível proteção secundária e ressalto. Sem

trabalho de pés e foot speed lateral para se

aguentar no 1v1 no perímetro, acaba por se tornar

alguém órfão de papel defensivo, algo proibitivo

numa equipa que, mesmo com a adição de

Dejounte Murray, tem de colmatar a fraca defesa

no ponto de ataque.

Tudo junto, entre as ambições dos Hawks, a

profundidade à sua frente e a não adição de valor

defensivo, pelo menos para já, Griffin não deverá

jogar mais do que minutos esporádicos para um

franchise que quer ganhar, enterrado atrás de

Hunter, Bogdanovic, Collins, ou até de Jalen

Johnson.

Nuno Soares

AJ Griffin
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