ASSESSORIA P2
PRESS KIT: MATHEUS SALES (PALMEIRAS)
Volante de bom toque de bola, Sales começou na base do SPFC. Foi dispensado. Teve em
outras equipes mas se firmou no Palmeiras. Com boa chegada à frente e liderança, em
muitas oportunidades foi capitão na base. Em 2014, foi relacionado para vários jogos no
profissional e em 2015 fez sua estreia pelo profissional
FICHA TÉCNICA (MATHEUS DE SALES CABRAL)
Data de Nascimento: 13/05/1995
Local: São Paulo, SP
Posição: Volante
Clube Atual: Palmeiras, desde janeiro de 2010
Clubes por onde Passou:
Conquistas: Copa do Brasil, 2015
REDES SOCIAIS: INSTAGRAM, TWITTER E FACEBOOK

TEMPORADA 2016: em andamento
PAULISTA: 7j, 4ca
•
•
•

O Palmeiras acabou saindo na semifinal do torneio, ao perder para o Santos, na
disputa de pênaltis.
Matheus Sales foi titular em sete jogos da equipe no Paulista, num total de 17
Só não atuou mais porque nesse período esteve na seleção olímpica, disputando
amistosos.

LIBERTADORES: 2j
•

•

Matheus fez sua primeira libertadores em 2016, porém não teve tanta sorte. O
Palmeiras acabou caindo na primeira fase da competição, num grupo em que passou
o Rosário Central, e o Nacional, do Uruguai e ficou para trás junto com os
brasileiros, o River, do Uruguai.
Sales participou apenas dos últimos dois jogos do Palmeiras no torneio. Contra o
Rosário Central, na Argentina, empate por 3x3 e contra o River Plate, na goleada
por 4x0.

TEMPORADA 2015: 7j e 3ca

BRASILEIRO: 4j e 1ca
•

•
•

Matheus fez a estreia pelo profissional do Palmeiras no Brasileiro, diante do Sport,
no dia 24 de outubro, na derrota por 2x0. Jogador já havia ficado no banco em
outras oportunidades. Saiu no intervalo.
O garoto ganhou oportunidades após a lesão de Gabriel e Arouca.
O Palmeiras terminou o Brasileiro na nona colocação, com 53 pontos, em 38 jogos.

COPA DO BRASIL : 3j e 2ca
• Campeão da Copa do Brasil, Matheus teve a dura missão de marcar o meia Lucas
Lima, na oportunidade camisa 10 da Seleção Brasileira. E se saiu bem, sendo
considerado um dos melhores jogadores da segunda partida da final
• Como o time estava com os volantes machucados e um dos contratados havia
atuado por outra equipe na competição, o jovem Sales cativou seu lugar de vez no
time titular com as boas exibições.

