
TITLE: Crie o seu próprio campeão! 

SHORT DESCRIPTION: 4 fatos sobre a customização em Captain Tsubasa: Rise of New 
Champions  

HERO: 
 
O subtítulo “Rise of New Champions” não está no título por acaso. No jogo, que será lança-
do ainda este ano, baseado na lendária franquia Captain Tsubasa, o campo está pronto 
para conhecer novas super estrelas do futebol que irão proposcionar uma competição acir-
rada ao Tsubasa. Enquanto alguns personagens encontrados durante a jornada certamente 
farão Tsubasa suar a camisa para superá-los, você também pode almejar o título de super 
estrela do futebol.  
  
É isso mesmo, você! Captain Tsubasa: Rise of New Champions tem muitas opções de cus-
tomização para que você possa dar seu toque em cada modo de jogo, incluindo um jogador 
editável criado inteiramente por você.  
  
Vamos nos aprofundar nas opções de customização que o jogo tem a oferecer.  

 
Hora de ser criativo! 
 
 
Quais chuteiras seu jogador usará nas partidas? E quanto ao rosto dele, como será? Você 
pode criar um uniforme bem estiloso e único e selecionar um corte de cabelo para mandar 
bem na hora dos replays! Quanto aos uniformes, você pode escolher entre vários estilos 
como mangas longas ou curtas - assim como Hyuga e Jito usam! E quanto a voz que ele 
usará para gritar enquanto pede pela bola no meio das partidas? Essas e muitas outras 
opções de customização estão disponíveis para seu personagem. Crie um com seu próprio 
estilo e faça um jogador inteiramente novo. As possibilidades são infinitas e cabe a VOCÊ 
escolher qual irá fazer!  
  
Uma jornada emocionante para seu personagem  

Depois de um tempo customizando seu personagem (convenhamos, você vai passar bas-
tante tempo lá), é hora de colocá-lo no verdadeiro desafio: jogar contra o lendário Tsubasa 
Ozora. Após fazer do time de futebol do Nankatsu vitorioso com Tsubasa, nós recomen-
damos que você encare a tarefa o episódio “New Hero”. Sua jornada terá várias decisões 
difíceis a serem feitas e oponentes dificílimos ao longo do caminho até a glória definitiva.  

Quer chegar ao topo? Então comunique-se bastante!  

O avatar criado por você será o protagonista de uma emocionante aventura até o topo, mas 
não será fácil. Além da experiência obtida nas partidas, você pode comunicar-se com com-
panheiros para desenvolver novas habilidades. Seu jogador pode ser uma lenda de estilo 
próprio, mas cabe a você treiná-lo para tornar ele uma estrela. 
 
Adicione ainda mais itens de customização através da loja!  
  



Uma loja com itens adicionais está disponível usando créditos do jogo. Ao longo do tempo, 
mais conteúdo será adicionado ao jogo para que as opções de customização fiquem ainda 
mais profundas.  
  
Captain Tsubasa: Rise of New Champions está chegando em 28 de agosto para PS4, Nin-
tendo Switch e PC. Fique ligado para mais notícias e anúncios sobre o jogo definitivo de 
futebol em estilo anime! 
  

TITLE: Create your own champion! 

SHORT DESCRIPTION: 4 facts about Captain Tsubasa character customization: Rise of 
New Champions  

HERO: 
 
The subtitle “Rise of New Champions” is not on the title by chance. In the game, to be re-
leased later this year and based on the legendary Captain Tsubasa franchise, the soccer 
field is ready to receive new soccer superstars who will bring a fierce competition to Tsub-
asa. While some characters found during the journey will surely make Tsubasa sweat his 
shirt to overcome them, you can also aim for the superstar soccer title.  

That’s right, you! Captain Tsubasa: Rise of New Champions has many customization options  
so that you can give your personal touch to each game mode including an editable player 
created entirely by you. 
  
Let’s dig in the customization options the game has to offer. 
 
Time to be creative! 
 
Which soccer cleats will your player wear during the matches? And what about his face, how 
will it be? You can create a very unique and stylish uniform and select a haircut to look good 
during the replays! As for the uniforms, you can choose from many styles with long or short 
sleeves - just like Hyuga and Jito wear! And what about the voice he will use to shout while 
asking for the ball in the midst of the matches? These are some of the many customization 
options available for your character. Create it with your own style and make an entirely new 
player. The possibilities are infinite and it’s up to YOU to choose which one to do! 
  
An emotional journey for your character 

After spending some time customizing your character (let’s agree - you will spend quite 
some time at it), it’s time to place him in a real challenge: play against the legendary Tsub-
asa Ozora. After making the Nankatsu team victorious with Tsubasa, we recommend you 
face the task in the episode “New Hero”. Your journey will require many difficult decisions 
and you will meet very difficult opponents along the way to the ultimate glory. 



 

Quer chegar ao topo? Então comunique-se bastante! Do you want to reach the top? 
So, communicate a lot! 

The avatar created by you will be the protagonist of an emotional adventure to the top but it 
won’t be easy. Apart from the experience gained during the matches, you can communicate 
with your peers to develop new skills. Your character can be a legend of his own style but it’s 
up to you to train him to make him a star. 
 
Add even more customization items through the store! 
  
A store with additional items is available using game credits. Over time, more content will be 
added to the game so customization options are even larger.  
Captain Tsubasa: Rise of New Champions is coming out on August 28th for PS4, Nintendo 
Switch, and PC. Stay tuned for more news and announcements about the ultimate soccer 
game in anime style! 
  


