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Sem medo 

Os rostos do Marketing
Três dirigentes encabeçam um departamento 
que muito quer mudar o clube

Sagres Portimonense
Marca mais forte da Central de Cervejas 
entrou no lote dos patrocinadores

Todos ao Estádio Algarve
Autocarros gratuitos partem do Estádio 
Municipal domingo, às 18.00 horas

O Portimonense enfrenta o Benfica , 
no domingo, no Estádio Algarve.
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EDITORIAL

O momento não podia ser mais desafiante. O 
Portimonense tem pela frente o primeiro duelo com 
um dos grandes clubes da I Liga. O Portimonense quer 
garantir os três pontos de uma vitória em casa para 
poder continuar a lutar por uma posição condigna no 
escalão maior do futebol português. O Portimonense 
quer encher, pela primeira vez, o Estádio Algarve com 
uma onda de apoio à sua equipa de futebol.

Tudo isto faz deste domingo um momento sobre o 
qual recai grande expectativa. Recordamos, por isso, 
as declarações do capitão sobre o estado de espírito 
da equipa e da motivação extra de que dispõem por 
enfrentar pela primeira vez esta época um dos grandes 
clubes nacionais.

Na semana em que foi selado um acordo de patrocínio 
com uma das maiores marcas do país, fomos conhecer 
os homens que dirigem o marketing do clube e perceber 

para onde pretendem levá-lo.

Sagres junta-se ao clube
A Central de Cervejas acreditou e investiu no 
Portimonense. Três anos de contrato

Sport Lisboa e Benfica
Conheça o próximo adversário do Portimonense 
e quais os trunfos que o campeão leva ao Estádio 
Algarve

Família a crescer
Se ainda não é sócio do Portimonense, preencha a 
ficha. Se já é, dê-la a um amigo

Triunvirato marketeer
Nuno Silva, Eduardo Catarino e Guido Albino 
explicam o trabalho de bastidores

Equipa motivada
O capitão do Portimonense garante que os 
jogadores querem sair do duelo deste domingo 
com três pontos

A taça do presidente
Exposição revela a relação de Manuel Teixeira 
Gomes com o clube da cidade que o viu nascer
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ACORDO DE PATROCÍNIO

A cerveja Sagres juntou-se, esta semana, ao lote de 
marcas que apoiam o regresso do Portimonense ao 
escalão máximo do futebol profissional.
A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas e o 
Portimonense Sporting Clube celebraram um acordo 
de patrocínio válido por três épocas, segundo o qual 
a reconhecida marca de cerveja fica associada a 
uma das mais surpreendentes equipas do futebol 
profissional da actualidade.
O acordo foi formalizado na quinta-feira, numa 
cerimónia que contou com a presença do presidente 
do Portimonense Sporting Clube, Fernando Rocha, 
do presidente da Comissão Executiva da Central de 
Cervejas, Alberto da Ponte, e da equipa de futebol 
profissional.
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| Cerveja Sagres também já é 
Portimonense

A cerveja Sagres, líder no mercado nacional cervejeiro, 
pretende reforçar a sua ligação ao futebol através 
da parceria estabelecida com o Portimonense. É 
patrocinadora da Selecção Portuguesa desde 1993 
e agora também patrocinadora da principal Liga de 
Futebol Nacional, a Liga ZON Sagres. 
Entre os clubes que apoia figuram o Benfica, o 
Sporting de Braga, a Académica de Coimbra e o 
Olhanense, um lote que agora fica completo com a 
parceria com o Portimonense.
“O contrato com o Portimonense é de grande orgulho 
para a Sagres que assim, mais uma vez, estreita a 
ligação da marca ao futebol, com mais um clube, o 
segundo algarvio”, sublinhou Alberto da Ponte, da 
Central de Cervejas.
O executivo destacou a aposta da marca no 
futebol, que “pela sua transversalidade social e 
conviavilidade, é uma modalidade que se identifica 
claramente com o posicionamento da cerveja 
Sagres”, referiu.

Uma das marcas mais fortes do país foi mais uma a acreditar e a investir no 
Portimonense, que continua a estabelecer um forte grupo de patrocinadores.
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PORTIMONENSE VS BENFICA

| SL Benfica
O actual Campeão Nacional foi Fundado em 28 
de Fevereiro de 1904, sendo o clube com mais 
titulos no total das competições a nível nacional 
- 32 Campeonatos de Futebol no actual formato, 
27 Taças de Portugal/Campeonatos de Portugal 
e 4 Supertaças de Portugal - e com duas vitórias 
internacionais na Taça dos Campeões Europeus 
(1960/1961 e 1961/1962). 

Estádio do Sport Lisboa e Benfica 
Av. General Norton de Matos - 1500-313 Lisboa

Tlf: (+351) 21 721 95 00
www.slbenfica.pt

Histórico de confrontos oficiais entre Portimonense e o Benfica
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BONELLI -  Como funciona o departamento?

Nuno Silva – Trata-se de um departamento fácil de 
dirigir, tendo em conta a amizade que existe entre 
estes três membros e uma certa visão conjunta 
que partilhamos sobre o clube. Todavia, trata-se de 
um campo em que existem muitos treinadores de 
bancada. Sabe que a área do marketing é uma área 
que convida à participação de todos. Todos sentem, 
por amor ao clube certamente, que podem opinar 
sobre matérias que carecem de investimento e de 
alguma reflexão. E isso, muitas vezes, numa avaliação 
feita pela rama, poderá proporcionar a imagem de 
que estamos muito aquém das ambições legítimas 
do nosso clube.

B -  Mas, desde 2006, o que mudou nessa área?

Nuno Silva – Não seremos as melhores pessoas para 
ajuizar isso, mas mentiria, porque estaria a ser falso 
modesto, se dissesse que não existiram alterações 

profundas nessa matéria. Quem se lembrar da 
mudança de imagem, do aumento de notoriedade 
do clube, da aposta junto das redes sociais e do 
desenvolvimento do sítio do Portimonense na 
Internet, dos projectos que temos partilhado com 
a Efígie, a quem agradeço a parceria de longa data, 
da forma de receber em nossa casa e na forma 
como lidamos com o exterior, obviamente terá de 
concordar que algo está bem diferente.

B -  O marketing do clube é de Primeira Liga?

Nuno Silva – Nós somos muito ambiciosos e, por isso, 
devemos sublinhar que falta concretizar muito mais 
projectos para podermos entrar no lote das equipas 
que olham para o marketing como um investimento 
e não como uma eventual perda de tempo. Com 
isto, quero chamar a atenção que estamos atentos 
à realidade do futebol fora das quatro linhas, 
mas obviamente, como sabem, com orçamentos 

| Os Rostos do Marketing
Mudaram a imagem do Portimonense e tentam 
que tudo o que se passa para lá das quatro linhas 
possa contribuir para o fortalecimento do clube. 
Nuno Silva, Eduardo Catarino e Guido Albino, 
os três rostos do departamento de Marketing 
e Relações Públicas, explicam o trabalho de 
bastidores, o que mudou no clube, o que está em 
transformação e os projectos que estão preparados 
para se tornarem realidade a breve prazo.
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rigorosos, temos tido o cuidado de refrear alguns 
ímpetos em prol do saneamento financeiro do 
clube. Ao contrário do que muitos pensam, não há 
marketing de borla, há projectos que precisam de 
investimento financeiro para poderem ter retorno. 
Agora, volto a referir que, com o que temos tido à 
nossa disposição, temos feito um trabalho muito 
profissional, sabendo-se que todos trabalhamos por 
amor ao Portimonense e não por dinheiro.

B -  A publicidade tem sido uma fonte de receita 
considerável?

Guido Albino – Mesmo com condições económicas 
adversas e na segunda vez em que andamos com a 
casa às costas, temos aproveitado todos os nossos 
contactos para aumentar as receitas e fazer sentir 
que vale a pena associarem-se ao Portimonense. 
Desde o primeiro minuto em que chegámos, 
sentimos que era necessário reestruturar as 
posições da publicidade estática no estádio, para que 
a mesma fosse ordenada e que os patrocinadores 
percebessem essa mudança. Regras claras e 
espaços dignos dentro do que um estádio com as 
características do nosso pode oferecer.

B -  Depois houve uma experiência em forma de 
cromos…

Guido Albino – E que experiência! Tratou-se de um 
projecto que nos foi apresentado e que voltou a ser 
um marco neste clube. Costumo dizer que foi um 
reencontro com o passado, não só com o meu, mas 
com o de tantos portimonenses que se lembram de 
coleccionar os seus jogadores e de ficarem com essa 
recordação numa revista. Ao nível institucional, foi 
uma oportunidade única para darmos a conhecer 
o universo do nosso clube e as modalidades que 
temos.

B -  Um dos projectos em que houve um lifting foi 
nos lugares de camarotes.

Eduardo Catarino – Reconheço que as condições 
do estádio municipal não proporcionavam na 
totalidade o conforto exigido por quem faz esse 
investimento. Todavia, sempre contámos com o 
amor ao clube das empresas ou de quem investiu 
de uma forma individual neste domínio. Temos tido 
a preocupação que quem investe e quem nos visita 
seja bem recebido. Essa tarefa que passa por nós os 
três tem várias faces visíveis. Eu tenho coordenado 
uma delas, a ocupação racional dos camarotes e 

pugnar para que tenhamos o maior número de 
condições para oferecer em troca. 

B -  Mas tem sido fácil vender esse tipo de lugares?

Eduardo Catarino – Não tem sido fácil, até por 
aquilo que o Guido referiu. Vivemos momentos de 
algumas adversidades económicas, mas, mesmo 
assim, gostava de acrescentar que temos tido uma 
ocupação média muito interessante, tendo em conta 
o momento.  Agora, não perdemos de vista, e porque 
somos ambiciosos, aumentar o número de empresas 
ou de pessoas a nível individual que compram esses 
lugares. Acreditamos, de resto, que, ao regressar à 
nossa casa, a um espaço renovado e com melhores 
condições, que muitos vão considerar a aquisição 
de camarotes um melhor investimento, fazendo 
com que esse processo ganhe naturalmente outra 
dinâmica.

B -  O futuro do Portimonense, ao nível do Marketing, 
passa por onde?

Nuno Silva – Temos a consciência de que temos um 
caminho longo a percorrer, se pudermos desfrutar 
de outro tipo de condições económicas. O presidente 
do clube e esta direcção têm feito um bom trabalho 
de recuperação financeira, mas quando essa missão 
estiver controlada, teremos de olhar para o marketing 
com outros olhos, nomeadamente no investimento 
monetário que será necessário fazer. Sabemos bem 
por onde queremos ir. Maior reforço nas parcerias 
que elevem a nossa notoriedade; desenvolvimento 
de novos produtos de merchandising; incremento 
do número de sócios; reforço da presença nas 
redes sociais; reforçar o conceito do Portimonense 
enquanto bom parceiro de investimento, com 
planos de investimento perceptíveis e coerentes; 
apostar fortemente no nicho dos sócios mais novos, 
isto é, levar o clube às escolas; dinamizar um dos 
maiores pedidos que temos feito que será a loja 
do clube (brevemente no estádio remodelado); 
projectar cada vez mais o nosso sítio na Internet 
com as características que conhecemos hoje, com 
um elogio ao bom trabalho feito pelo Lúcio Sacristão, 
aumentando ainda as parcerias on-line como é 
o caso da Voz Desportiva; reforçar a identidade 
do Portimonense enquanto clube para os sócios 
e simpatizantes, mas também, e de uma forma 
muito particular para com a comunidade social e 
empresarial que o envolve.
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EQUIPA

A motivação dos “guerreiros” que entram no campo 
do Estádio Algarve, este domingo, para defrontar 
o Benfica, “está em níveis bem altos”, garantiu esta 
semana o capitão da equipa Ricardo Pessoa em 
entrevista ao jornal “Record”.

A justificação para tamanha quantidade de energia 
positiva entre os jogadores do Portimonense é 
simples: “muitos dos jogadores deste plantel nunca 
defrontaram um grande”, observou.

Embora Pessoa reconheça que “costuma dizer-se 
que estes encontros não são do nosso campeonato”, 
o capitão portimonense afiança que, no balneário 
alvinegro, “não pensamos assim e faremos tudo para 
somar pontos”.

Muito embora tenham pela frente o campeão 
nacional e seja a primeira vez que enfrentam um 
dos clubes grande nesta época, os jogadores estão 
focados no produto de uma eventual vitória e no 
contributo desses três pontos para assegurar uma 
posição confortável na tabela da I Liga. “Queremos 

| Capitão quer conquistar os 
três pontos ao campeão
Ricardo Pessoa personifica a moral que reina entre os jogadores do 
Portimonense: sem medo, acredita que é possível vencer o Benfica, embora 
esteja consciente das dificuldades

ficar com eles, sabendo das dificuldades que nos 
esperam”, disse.

Acontece que o capitão admite que em jogo vai estar 
muito mais do que os três pontos da classificação, 
uma vez que derrotar o Benfica “representará um 
importante acréscimo anímico e um tónico para as 
jornadas vindouras”. 

Será, ainda assim, uma tarefa “difícil”. Ricardo Pessoa 
reconhece “o poderio do campeão nacional”, mas está 
convicto que “exploraremos as nossas chances...”

Na entrevista, o capitão abordou ainda a “inconstância” 
que, para já, tem caracterizado o desempenho do 
Portimonense neste regresso à I Liga. Daí que, para 
Ricardo Pessoa, a prestação não tenha que ser vistosa. 
Para ele, o importante é ganhar ao Benfica.

“Estamos a trabalhar bem, procurando corrigir os 
erros entretanto detetados, e todos sentimos a equipa 
a crescer, bem melhor que há uns meses”, concluiu.
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| Exposição mostra taça oferecida 
por Manuel Teixeira Gomes ao 
Portimonense
Museu de Portimão recorda o estadista e a importância da fundação 
do clube na sociedade do início do séc. XX, em Portimão.

A taça oferecida em 1924 pelo então presidente da 
República ao Portimonense integra as exposições 
“Manuel Teixeira Gomes: Entre Dois Séculos e Dois 
Regimes” e "Portimão nos Alvores do século XX", 
dedicadas à cidade e ao percurso do estadista 
de origem portimonense, patente no Museu de 
Portimão.

A oferta presidencial, bem como fotografia da equipa 
que a recebeu, pretendem mostrar o envolvimento 
de Manuel Teixeira Gomes com a cidade que o viu 
nascer, bem como a importância da fundação do 
clube na sociedade de então.

A fundação do Portimonense é destacada na 
secção dedicada ao início do século XX, intitulada 
“1900-1925 Novos Clubes e Colectividades”, onde é 
recordada a iniciativa de José Pearce de Azevedo na 
criação do clube a 15 de agosto de 1914, assim como o 
facto da loja do mestre sapateiro Amadeu Figueiras 
d’Andrade, o primeiro sócio do Portimonense, 
situada na Rua de Santa Isabel, ter funcionado como 
primeira sede do clube, e do aterro do cais ter sido 
o local onde se disputaram os primeiros jogos de 
futebol em Portimão.

Destaque também para a transição entre o regime 
monárquico e republicano e o percurso do estadista 
no exílio, assim como objectos decorativos e móveis 
utilizados pelo Teixeira Gomes em Londres e um 
telégrafo usado na época, através do qual recebeu 
na sua terra natal, a notícia da Implantação da 
República em Lisboa.

As exposições estão patentes nas Salas de 
Exposições Temporárias do Museu de Portimão, 
e, por integrarem as comemorações nacionais do 
150º Aniversário do Nascimento de Manuel Teixeira 
Gomes, são de entrada gratuita.
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