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para a vitória 

João Bastos de regresso
Técnico alinhou esta semana como 
adjunto de Litos

Presidente do ano
Governadora Civil distinguiu mérito 
de Fernando Rocha

Litos abre o jogo
Treinador está confiante e acredita 
que os resultados vão aparecer

Um Portimonense unido e sem ansiedade enfrenta a 
União de Leiria, no domingo, às 16 horas, no Estádio Algarve.
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EDITORIAL

Na semana em que o Portimonense defronta a União 
de Leiria, o regresso de João Bastos à equipa técnica do 
clube materializa a energia renovada com que o grupo 
enfrenta mais uma etapa na Liga Zon Sagres.

Se a coincidência de encontrar a antiga equipa do 
técnico permite acreditar que o Portimonense tem 
conhecimentos extra para saber como levar a melhor, 
mais valor terá a certeza de que Litos conta agora com 
maior apoio no trabalho que desenvolve a cada dia no 
campo Major David Neto.

A BONNELI foi, por isso, saber das expectativas do 
treinador, que leitura faz das notícias que recentemente 
têm vindo a público e qual o potencial que pretende 
explorar no ainda longo caminho a percorrer no escalão 
máximo do futebol português.

A uma conclusão, pelo menos, é possivel chegar ao ler a 
entrevista de Litos: o grupo de trabalho está unido e não 
permite que qualquer ansiedade ou que o exterior abale 
o espírito confiante da equipa.

Uma equipa que, por sinal, encontra especial força 
na juventude. Jovens que querem crescer com o 
Portimonense.

Presidente de Mérito
Fernando Rocha foi eleito dirigente do ano pelo juri 
da Gala de Honra ao Mérito Desportivo

Portimonense vs União de Leiria
Informações úteis sobre o jogo e o histórico dos 
encontros já realizados

O pragmatismo de Litos
O treinador fala abertamente sobre os objectivos, as 
conquistas e os problemas

Correria à Bilheteira
O confronto com o Sporting, na próxima jornada, 
levou ao alargamento dos pontos de venda de 
bilhetes

João Bastos
O reforço da equipa técnica fez-se com um 
homem que participou na construção do novo 
Portimonense
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NOTÍCIAS

O presidente do Portimonense Sporting Clube, 
Fenando Rocha, foi eleito “Dirigente do Ano” pelo júri 
da Gala de Honra ao Mérito Desportivo, promovida 
na segunda-feira, em Olhão, pelo Governo Civil 
de Faro em parceria com a Direcção regional do 
Instituto do Desporto de Portugal.

A cerimónia, que pretendeu reconhecer o mérito 
desportivo de individualidades ou colectividades 
que tenham contribuido para o prestígio do desporto 
no Algarve, distinguiu o dirigente de Portimão pela 
revitalização do clube histórico e pelo regresso 
da equipa algarvia ao escalão máximo do futebol 
português, 20 anos depois.

Fernando Rocha não pôde estar presente na 
cerimónia, por se encontrar no estrangeiro, tendo 
delegado no dirigente Nuno Silva a recepção do 
prémio das mãos da Governadora Civil, Isilda 
Gomes.

A Gala da Honra ao Mérito Desportivo Algarvio 
2010, realizada no novíssimo hotel Real Marina em 
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| Fernando Rocha: 
dirigente do ano

Olhão, distinguiu um total de 30 atletas, técnicos, 
dirigentes e clubes desportivos, que estavam 
nomeados para as 11 categorias, por proposta das 
associações e federações representativas das 
diversas modalidades praticadas na região.

“Lutar por mais e melhor desporto é uma obrigação 
de todos e há que promover momentos como 
este para estimularmos quem o pratica e apoia, 
porque este é um trabalho de grande contributo 
para a imagem da região”, frisou Isilda Gomes, 
durante a cerimónia, salientando que a aposta no 
desenvolvimento do desporto deve passar por 
uma conjugação de esforços entre praticantes, 
colectividades e entidades oficiais.

Em declarações ao site oficial do Portimonense, 
o presidente agradeceu a distinção e partilhou o 
prémio com os Orgãos Sociais do Clube e todos os 
portimonenses.

Governo Civil distinguiu o presidente do Portimonense pelo trabalho 
desenviolvido no clube e o seu contributo para o desenvolvimento do desporto 
no Algarve



| Portimonense
Portimonense vs U. Leiria   |   12ª Jornada da Liga Zon Sagres 2010-2011   |   Dia 28 de Novembro de 2010, 16h00 
Estádio Algarve - Faro/Loulé   |   Arbitro: Rui Silva  | Assistentes: Álvaro Mesquita, Fernando Pereira

1 - SÓCIOS

Bancada Superior e Correspondentes: €5
Detentores de Lugar Anual 2010-2011: ENTRADA GRÁTIS*
* Sócios de lugar anual (central e lateral), e acessos aos camarotes é obrigatório levantar um ingresso na 
secretaria, caso contrário não poderão entrar no estádio e terão que adquirir um bilhete de €5 no local 
para o efeito.

Autocarros gratuitos partem do Estádio Municipal às 14h.

2 - NÃO SÓCIOS 

Bancada nascente Inferior:€10
Cartão Jovem: €5
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EQUIPA TÉCNICA

BENFICA 11 7 0 4 17 - 11 21

MARÍTIMO 11 1 6 4 5 - 8 9

RIO AVE 11 2 4 5 11 - 14 10

NAVAL 11 1 2 8 6- 21 5

SPORTING 11 5 3 3 13- 11 18

OLHANENSE 11 3 6 2 11 - 10 15

PORTIMONENSE 11 2 2 7 10 - 19 8

V. GUIMARÃES 11 6 3 2 16 - 11 21

SP. BRAGA 11 2 5 17 - 16 144

ACADÉMICA 11 3 4 18 - 15 154

FC PORTO 11 1 0 27 - 4 3110

NACIONAL 11 2 4 12 - 12 175

P. FERREIRA 11 5 4 10 - 14 112

BEIRA-MAR 11 6 2 12 - 12 153

V. SETÚBAL 11 4 4 8 - 12 133

U. LEIRIA 11 3 4 9 - 12 154
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PORTIMONENSE VS LEIRIA

| União de Leiria 
A União Desportiva de Leiria é o principal clube 
do distrito de Leiria tendo sido fundado em 1966. 
Conta com 17 participações no escalão máximo do 
futebo português e uma presença na final da Taça 
de Portugal em 2003. 

Estádio Dr. Magalhães Pessoa
Arrabalde D´Aquém
Apartado 3074

Tlf: 244 823 532
geral@uniaodeleiria.pt  
www.uniaodeleiria.pt 

Histórico de confrontos oficiais entre Portimonense e U. Leiria
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BONNELLI – Os últimos tempos têm sido difíceis?

LITOS – São conhecidos por todos as dificuldades 
que temos tido ao nível de infra-estruturas e o facto 
de estarmos ansiosos por que chegue o dia em que 
jogamos no nosso campo. Até para termos mais 
adeptos a apoiar-nos e a partilhar da nossa confiança. 
Ainda assim e apesar da distância e do transtorno 
da deslocação a Faro, muitos têm sido incansáveis 
no apoio à equipa. A claque, por exemplo, tem sido 
absolutamente extraordinária. É para todos esses 
adeptos que vamos continuar a trabalhar.

B. – O arranque que muitos têm caracterizado 
como “aos soluços” na I Liga deve-se a esse 
constrangimento?

L. – Quando começamos a época, sabiamos das 
dificuldades que iriamos ter. Temos tido prestações 
muito positivas, mas alguma infelicidade e alguns 
erros da arbitragem tem-nos deixado mais longe do 
que mereciamos em muitos jogos.

B. – Os objectivos estabelecidos no início da época 
continuam alcansáveis?

L. – É claro que sim. Temos conversado 
constantemente com a direcção e com o nosso 
presidente sobre os objectivos da equipa, sobre 
a necessidade de conseguir no imediato o maior 
número de pontos possível para que possamos ter 
aquilo que todos queremos, no fundo mais êxito. Mas 
também temos que combater qualquer tendência 
para a ansiedade com esta necessidade de pontos.

B. – O que falta para dar a volta a este período menos 
bom e regressar às vitórias?

L. – Falta ter mais uma pontinha de sorte nas 
oportunidades. Temos criado imensas situações de 
golo, só não temos conseguido concretizar. É aí que 

apostamos, bem como numa maior consistência 
defensiva para que não se cometam erros que 
possam ser fatais para as nossas ambições.

B. – O regresso de João Bastos à equipa técnica é 
positivo?

L. – Já no final da epoca passada se punha a hipótese 
de ter um novo elemento na minha equipa técnica. 
Por questões financeiras e por indisponibilidade 
daqueles que eu conhecia, isso não foi possível. 
Então, quando surgiu notícia a dar conta de que 
o João tinha rescindido com o Leiria, propus à 
direcção para que o pudesse integrar equipa técnica. 
A direcção fez um esforço para que essa ambição 
fosse possível e ficamos felizes por tê-lo connosco. 
Conheco-o há imenso tempo e sei que nos vai ajudar 
no nosso trabalho.

| “Tenho a certeza que vamos 
ser mais eficazes”
Litos admite que o Portimonense está longe do lugar que merecia na I Liga, 
apesar do valor do seu grupo de trabalho. “Falta uma pontinha de sorte” nas 
inúmeras oportunidades de golo criadas, mas também “eficácia”. O técnico 
sabe o que precisa de ser trabalhado e diz-se feliz por poder contar agora com 
João Bastos na equipa técnica.
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B. – Essa contratação significa também um voto de 
confiança no seu trabalho?

L. – Sim, efectivamente. Aliás, não me parece que 
houvesse quaisquer dúvidas da parte da direcção. 
Mesmo os adeptos estão com certeza contentes 
com tudo o que se tem feito. Algumas notícias 
infundadas é que têm criado algum mau estar e 
instabilidade no grupo de trabalho. Esse facto levou 
inclusivamente a que tomássemos esta posição de 
estarmos temporariamente em silêncio e de não 
darmos qualquer entrevista à comunicação social.

B. – Esse “blackout” vai manter-se até quando?

L. – Até que achemos que é altura de o dar por 
terminado. Até lá, mantemo-lo para proteger o 
próprio grupo de trabalho.

B. – A imprensa fez referência a problemas com 
Jumisse e Pelembe. São verdadeiros?

L. – Em todos os grupos de trabalho existe um 
grande número de jogadores, com formas de estar 
completamente diferentes. Talvez pela sua origem, 
o Jumisse e o Pelembe estão mais habituados a 
ter mais carinho da parte de todos e a conviver 
mais tempo com todos os jogadores, mas aqui é 
diferente. Admito que possam ter sentido isso e até 
alguma solidão, é natural. Não nos esqueçamos que 
estão longe das suas mulheres e que ainda não foi 

“têm criado instabilidade 
no grupo com noticias 
infundadas”

possível trazê-las para junto deles, até para que elas 
lhes dessem alguma estabilidade. Daí que exista 
algum desconforto, mas são bons rapazes. Têm que 
perceber que têm aqui pessoas para os apoiar e a 
ajudar a melhorar as suas capacidades.

B. – Vão ser alvo de processo disciplinar?

L. – Vão ser multados, mas já pediram desculpa ao 
grupo e voltaram ao trabalho. Para mim, está tudo 
ultrapassado.

B. – Qual o ponto forte do plantel de que dispõe?

Esta juventude, esta irreverência que têm mostrado 
em todos os campos em que têm jogado tem sido 
reveladora da sua capacidade ofensiva. Não é 
por acaso que é considerada a equipa que mais   
situações de golo cria. Infelizmente essa mesma 
irreverência jovial também acaba por ser fatal 
para nós nalgumas situações. É caso para se dizer 
que querer ganhar sempre também acaba por nos 
trair. Ainda assim, quero que mantenham essa 
ambição, pois tenho a certeza que conseguiremos 
ser mais eficazes nas situações que criamos e que os 
resultados vão aparecer.

B. – Na próxima semana o Portimonense recebe 
o Sporting. Vai ser duro, para si, tentar ganhar ao 
clube do coração?

L. – Não, de maneira nenhuma. É a minha profissão. 
Gosto muito do Sporting, mas muito mais do 
Portimonense. É aqui que trabalho, é esta a minha 
equipa e são estes os meus rapazes. Para já, só penso 
em ganhar à União de Leiria e depois vamos pensar 
da mesma maneira em relação ao Sporting.
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| Bilhetes para jogo com o Sporting 
também à venda na Garvetur
É esperada enchente no Estádio Algarve, às 20.15 horas do próximo domingo, 
2 de dezembro, para assistir a uma das partidas mais empolgantes da época

O entusiasmo dos adeptos em relação ao confronto 
do Portimonense com o Sporting Clube de Portugal, 
a 5 de dezembro, no Estádio Algarve, levou a 
direcção do Portimonense a alargar a rede de pontos 
de venda de bilhetes às lojas da imobiliária Garvetur 
em Quarteira, Vilamoura, Loulé e Faro.

De a acordo com o Departamento de Marketing e 
Relações Públicas, a procura de ingressos “tem sido 
muito boa”, a uma semana do encontro. É esperada, 
por isso, uma enchente no Estádio Algarve para 
apoiar o Portimonense em mais uma jornada da 
Liga Zon Sagres.

As lojas do grupo imobiliário algarvio juntam-
se assim a um já vasto leque de locais de venda, 

nomeadamente os pontos MegaRede, as lojas FNAC, 
Worten, os centros comerciais Dolce Vita e El Corte 
Inglés, a secretaria do clube, as bilheteiras do próprio 
Estádio Algarve no dia do encontro e online, em 
www.tiketline.pt ou www.tiketline.sapo.pt.

Os ingressos estão também à venda nos Núcleos 
Sportinguistas de Portimão, de Faro, de Olhão e de 
Vila Real de Santo António.

Assistir a uma das partidas mais importantes da 
época custa a partir de 10 euros (para sócios). Para 
o restante público, os bilhetes estão disponíveis a 25 
euros, nas bancadas Poente e Nascente, e a 15 euros, 
nos topos Norte e Sul.
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EQUIPA TÉCNICA
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| Técnico João Bastos reforça 
equipa de Litos
Antigo adjunto de Lito Vidigal regressou ao Portimonense após rescisão com 
a União de Leiria. Já participou nos treinos de preparação para o confronto 
com o antigo clube

João Bastos reforça, 
desde terça-feira, a 
equipa técnica do 
Portimonense como 
adjunto do líder Litos.

O treinador, antigo 
adjunto de Lito Vidigal 
nesta mesma casa, 
rumou juntamente 
com o antigo treinador 
do Portimonense à 

União de Leiria, onde se manteve mesmo com a 
entrada de Pedro Caixinha para o comando técnico. 
Regressou agora a Portimão, após ter rescindido 
contrato com a União de Leiria. 

“Ficamos felizes por tê-lo connosco”, disse à BONELLI 
o treinador dos alvi-negros, explicando que se 
tratou de uma escolha pessoal. “Quando surgiu 
notícia a dar conta da rescisão, propus à direcção 
para que o pudesse integrar equipa técnica”, contou, 

reconhecendo com agrado o esforço dos dirigentes 
liderados por Fernando Rocha para dar resposta ao 
seu pedido.

O treinador confessa em entrevista nesta edição da 
revista oficial do Portimonense que desde o final 
da época passada que tinha colocado a hipótese 
de contar com mais um elemento na equipa 
técnica e que a saída de João Bastos do clube que o 
Portimonense enfrenta nesta fim-de-semana acabou 
por constituir uma boa oportunidade.

“Conheço-o há imenso tempo e sei que nos vai 
ajudar no nosso trabalho”, fez notar Litos, que já pôde 
contar com a ajuda do novo técnico nos treinos 
desta semana.

O treinador, de 43 anos, juntou-se então a Nuno 
Costa, Daúde Razaque e João Martins no conjunto 
de técnicos que preparam o confronto com a União 
de Leiria, este domingo, no Estádio Algarve.



ÉPOCA 2010 / 2011   |   LIGA ZON SAGRES
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