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Académica no Municipal de Portimão
Fernando Rocha acredita poder disputar o primeiro 
jogo em Portimão em Novembro

Reforço oriental
Internacional chinês Dong Fangzhuo no Portimonense

Todos ao Estádio Algarve
Autocarros gratuitos para sócios partem 
de Portimão domingo, às 15.00 horas

O Portimonense enfrenta a Naval 1º de 
Maio, no domingo, no Estádio Algarve.
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EDITORIAL

O regresso do Portimonense ao escalão máximo do futebol 

é um momento de felicidade para os que partilham da 

paixão pelo clube, mas que nos exige uma estrutura cada 

vez mais forte e a união de todos os que fazem deste um 

grande emblema.

Esse trabalho vem sendo desenvolvido nos últimos anos. 

Não é de hoje o objectivo e o esforço de aproximar o clube 

dos seus adeptos, deste concelho e desta região. Hoje damos 

apenas mais um passo nesse caminho. Inauguramos os 

voos da “Bonelli”, que, a cada jogo em casa, voa em forma de 

publicação, desde o emblema do Portimonense até àqueles 

que fazem este clube, estejam eles connosco a vibrar no 

estádio, estejam em cafés, restaurantes ou até em serviços 

públicos de Portimão.
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VANTAGENS DE SER SÓCIO

Instituto Médico 
Dentário da Malata
Para que cada sócio e atleta do Portimonense possa 
orgulhar-se do seu sorriso, o Instituto Médico Den-
tário da Malata, em Portimão, oferece a vantagem de 
30% de desconto em diversos tratamentos dentários. 
Basta levantar o cartão de desconto na secretaria do 
clube, usá-lo na primeira consulta e, a partir daí, toda 
a família passa a beneficiar da mesma vantagem.

HPP Saúde
Entre as vantagens de ser sócio do Portimonense 
está o beneficio de 15% de desconto sobre os serviços 
prestados nas unidades algarvias da HPP Saúde: 
na Clínica Infante, em Portimão, no Hospital de São 
Gonçalo de Lagos e na Clínica de Santa Maria de 
Faro. Além disso, podem contar com 10% de redução 
no acesso à restante rede hospitalar da HPP Saúde 
em todo o território nacional e na rede da USP Hospi-
tales, em Espanha. Basta usar o cartão HPP-CGD que 
será emitido em nome dos sócios do Portimonense, 
ou, até o receber, apresentar o cartão de sócio.

Algarve Seguros
O protocolo estabelecido com a Sabseg Seguros traz 
benefícios aos sócios particulares e empresariais, no-
meadamente condições preferenciais de assistência 
e de aconselhamento à contratação de seguros mais 
competitivos do que aqueles que conseguiriam 
com seguradoras. Os interessados devem dirigir-se à 
Sabseg Seguros em Portimão, ou entrar em contacto 
através da linha dedicada (253 201 139) ou através de 
email (portimonense.seguros@sabseg.pt).

Portimonense 
Tradicional
Está em marcha o estabelecimento de uma rede de 
lojas e de estabelecimentos do Comércio Tradicio-
nal de Portimão onde os sócios do Portimonense 
poderão beneficiar de inúmeros descontos e vanta-
gens, mediante um protocolo já estabelecido com a 
Unidade de Acompanhamento e Coordenação da 
Gestão do Centro Urbano de Portimão. As lojas ade-
rentes serão identificadas por um dístico de “espa-
ços recomendados pelo Portimonense”.
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| Portimonense
Portimonense vs Naval 1º de Maio
(2ª Jornada da Liga Zon Sagres 2010-2011)
Dia 22 de Agosto de 2010, 17h00
Estádio do Algarve - Faro/Loulé 
Árbitro: Vasco Santos
Assistentes: João Santos e Alexandre Freitas

A Câmara Municipal de Portimão vai colocar autocarros à disposição 
dos sócios do clube para poderem acompanhar ao vivo os jogos 
que o Portimonense vai disputar no Estádio do Algarve (que vai 
ser a casa provisória do nosso clube enquanto as obras no Estádio 
Municipal não estiverem concluidas).
Partida do Largo Manuel Teixeira Gomes (Casa Inglesa) às 15.00 horas.
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PORTIMONENSE VS NAVAL

| Naval 1º de Maio
A Associação Naval 1º Maio é um clube da cidade 
da Figueira da Foz, e foi fundada no dia 1 de Maio 
de 1893.

Conta com 5 presenças no escalão principal, onde 
se encontra desde a época 2005/2006, tendo na 
época passada conseguido a melhor classificação 
de sempre com um 8º lugar.

Na 1ª jornada da Liga Zon Sagres 2010/2011, foi 
batida pelo FC Porto em casa por 0-1.

Morada: Estádio Municipal - Ap. 2052 
3080-801 Figueira da Foz

Tlf: 233422809 / email: rtrafaria@naval1demaio.com

www.naval1demaio.net

Histórico de confrontos oficiais entre Portimonense e a Naval
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O último jogo entre as duas equipas, foi relativo aos 
oitavos de final da taça de Portugal 2008/2009 em 
13 / 12 / 2008, e terminou com uma vitória por 3-0 da 
Naval no seu estádio.
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FUTEBOL FORMAÇÃO

A Escola de Futebol “Força Portimonense” é um es-
paço privilegiado onde o ensino e a aprendizagem do 
jogo de futebol ocupam um lugar de destaque. O seu 
principal objectivo é, em primeiro lugar, a formação de 
candidatos a bons praticantes de desporto em geral, 
através da aquisição de hábitos de prática desportiva 
regular de forma saudável. 

Numa perspectiva mais abrangente, pretende-se con-
tribuir para a formação dos jovens em todas as suas 
vertentes, criar as premissas indispensáveis para que 
os jovens alcancem, em cada etapa, o nível óptimo do 
seu desenvolvimento e desenvolver nos praticantes 
uma atitude positiva de participação e persistência. 

Numa perspectiva a longo prazo, numa vertente mais 
competitiva, a formação de jogadores de qualidade su-
perior que pretendam e consigam suprir as exigências 
do futebol moderno é igualmente uma prioridade, na 
medida em que o Portimonense pretende continuar a 
afirmar-se como um clube de referência na formação 
desportiva de crianças e jovens na região do Algarve. 
Por isso, quer a nível de infra-estruturas desportivas, 
quer a nível de enquadramento técnico-pedagógico, 
a escola de futebol tem apostado na modernização 
e formação do seu quadro de profissionais tendo em 
vista a qualidade do seu processo de intervenção na 
educação e formação de todas as crianças e jovens.
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| Escola "Força Portimonense"

CONTACTOS
Dep. Futebol de Formação

formacao@portimonense.pt  .  T. 282 422 874

Inscrições  abertas para a época 2010/11

EPV / AXA

A EPV AXA Seguros é a mediadora que patrocina a "Força 
Portimonense". Este patrocínio passa pelo apoio financeiro 
ao projecto para a aquisição dos materiais essenciais ao fun-
cionamento da escola, como cartões de aluno, bolas, mochi-

las, equipamentos, entre outros.



ENTREVISTA

| “Vamos jogar contra a 
Académica em Portimão”
O presidente do Portimonense, Fernando Rocha, acredita que os adeptos não 
vão deixar de apoiar a equipa no Estádio Algarve. Fala nas dificuldades, na 
equipa e no objectivo de levar o clube à Europa dentro de três anos.
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BONELLI -  Até quando o Portimonense terá de 
jogar no Estádio Algarve?

FERNANDO ROCHA - Em princípio, voltará a jogar 
em Portimão em Novembro. Estamos convencidos 
de que o primeiro jogo a ser disputado novamente 
no Estádio Municipal de Portimão será contra a Aca-
démica de Coimbra.

B - É prejudicial jogar tanto tempo fora de casa?

FR - Claro que é, mas não podemos fazer nada contra 
isso, a não ser criar novas forças para que possamos 
ser melhores que os adversários no Estádio Algarve. 
Até porque estamos convencidos de que, mesmo 
a 30 minutos de casa, vamos poder contar com o 
apoio dos nossos sócios e simpatizantes. Estar de 
regresso à I Liga 20 anos depois é uma festa que nin-
guém vai querer perder.

B - Há forma de prever se as obras no estádio 
poderão atrasar ainda mais esse regresso ao 
Municipal?

FR - Os problemas que poderiam aparecer, já apare-
ceram e foram identificados. A primeira fase da obra 
– bancada dos sócios, balneários e camarotes – está a 
decorrer dentro dos prazos. A demolição da banca-
da nascente era a única intervenção que não estava 
prevista, mas estamos convencidos de que estará 
pronta a tempo para que possa receber o jogo com 
a Académica.
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B - O que se pode esperar deste Portimonense de 
regresso à I Liga?

FR - Foi um momento histórico e o culminar de 
muito trabalho e sacrifício. É um título que ninguém 
mais nos tira. Daqui para a frente, como tenho dito, 
se se conseguir manter na I Liga, estão criadas as 
condições para que o clube possa evoluir de forma 
a que, na comemoração do Centenário, possa estar 
a disputar a Liga Europa. Daí, a grande importância 
desta subida. Mas também estamos conscientes 
de que, se isso não acontecer – o que, de resto, não 
acreditamos que não aconteça – poderia colocar 
o Portimonense numa situação difícil e pôr em 
risco o futuro do clube, enquanto clube de futebol 
profissional.

B - Como colocar então o Portimomense na Europa 
em três anos?

FR - Da mesma maneira que o colocámos na I Liga 
em três anos.

B - E como foi?

FR - Com muito trabalho, com pés bem assentes no 
chão e sabendo que o sucesso só no dicionário é que 
está à frente do trabalho. Só com esta perspectiva é 
possível atingir objectivos.

B- A estreia, frente ao Braga, que comentário lhe 
sugere?

FR - Ficámos contentes com o regresso ao maior pal-
co do futebol nacional. Mas esse contentamento du-

rou apenas os primeiros momentos, pois depois ficá-
mos muito aborrecidos com o facto de não termos 
ganho. Mesmo sendo um clube pequeno, com um 
orçamento reduzido – só para se ter uma ideia, só dois 
jogadores do Braga devem ganhar tanto quanto todo 
o nosso plantel – queríamos e lutámos por ganhar.

B - O Portimonense poderá receber mais reforços 
até 31 de Agosto?

FR - Sim, estamos a trabalhar no sentido de reforçar 
o plantel. Mais uma vez, com os pés na terra e tendo 
em consideração as nossas capacidades financeiras. 
Nestas coisas, o melhor reforço é aquele que nos 
oferece mais por menor investimento. É pensar com 
a cabeça e não com o coração, ao contrário do que 
muitas vezes acontece no futebol.

B - Está contente com a equipa até agora reunida?

Estamos contentes e estamos convencidos de que, 
com esta equipa, vamos dar muitas alegrias aos só-
cios. Já no ano passado provámos que, com pouco 
dinheiro, se pode atingir os objectivos propostos.

B - É possível estar a disputar a I Liga e manter a 
estratégia de redução do passivo?

FR - É possível e foi o que fizemos. A primeira receita 
deste ano já contribuiu para pagar parte do passivo. 
Só para ter uma ideia, mais de 30 por cento das re-
ceitas previstas no orçamento deste ano já estão 
indexadas ao pagamento do passivo. A política tra-
duzida no orçamento é a de ter receitas superiores 
às despesas.



MOMENTOS

Ficará para a história do clube, não só a invasão de 
campo em Oliveira de Azeméis, como a noite de 
festa alvi-negra que se seguiu em toda a cidade de 
Portimão. Foi a 8 de Maio, com um remate certeiro 
do jovem Wilson Eduardo, o Portimonense carim-
bou o regresso à I Liga, 20 anos depois da sua última 
incursão no escalão máximo do futebol português.

Na memória de todos, está ainda bem viva a emoção 
vivida na cidade. No final de tarde, ao início da 
noite... até à grande apoteose: a chegada da equipa 
a Portimão, sob a escolta de motards. Quase quatro 
mil portimonenses e simpatizantes do clube fizeram 
do Largo do Município uma moldura de paixão pelo 
clube e pelos seus heróis.

Os Paços do Concelho abriram portas para receber 
dirigentes, técnicos, jogadores, adeptos e muitas gar-
rafas de espumante. Festejos que se prolongaram 
madrugada fora, pelo menos até por volta das 4h00. 
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| No topo, 20 anos depois!
8 de Maio de 2010: Mais de 3500 adeptos e simpatizantes 
transformaram o Largo do Município numa moldura de 
paixão pelo clube

Dias depois, o Portimonense e o Olhanense deram 
as mãos para uma partida de confraternização entre 
as duas equipas algarvias que, pela primeira vez, se 
encontram no topo do futebol português.
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REFORÇOS PLANTEL

| Internacional chinês no 
Portimonense
Dong Fangzhuo, 25 anos, é a mais recente contrata-
ção do Portimonense para o ataque alvi-negro. 

O avançado, que alinhou na última época pelo Legia 
de Varsóvia, na Polónia, foi trazido para a Europa 
pelo Manchester United, em 2004. Tinha na altura 
19 anos e já contava com o título de vice-campeão 
da Liga B da China, pelo Dalian Saidelong da China 
e com golos pelo Dalian Shide, um dos clubes de 
maior expressão naquele país. 

Tornou-se no primeiro jogador chinês a jogar nos 
“Red Devils”, mas devido às leis inglesas e à falta de 
convocatórias à selecção principal do seu pais, foi 
emprestado ao Royal Antuérpia, da Bélgica, onde 
conseguiu marcar 37 golos em 77 jogos, ao longo de 
três anos e meio.

Em Janeiro de 2007, já com as presenças na selecção 
nacional necessárias, regressa ao Manchester United 
para renovar contrato até 2010. Foi pouco usado na 
equipa principal, pelo que jogador e clube optaram 
por rescindir amigavelmente. Regressou à China, ao 
Dalian Shide em 2008, para um ano depois rumar à 
Polónia.
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Nome: Dong Fangzhuo
Posição: Avançado
Nacionalidade: Chinês
Data Nascimento: 23-01-1985
Idade: 25 anos
Altura: 183 cm
Peso: 76 kg

Carreira Desportiva
2009/2010 - Legia Warszawa (Polónia)

2008/2009 - Dalian Shade (China)

2007/2008 - Manchester United (Inglaterra)

2003/2006 - Antuérpia (Bélgica)

2003/2004 - Manchester United (Inglaterra)

2002/2003 - Dalian Shade (China)



ÉPOCA 2010 / 2011   |   LIGA ZON SAGRES
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