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EDITORIAL
“Fui ver o preto e branco...”

E depois de três edições a percorrer o país com o segmento “Clubes com 
História”, entramos em novembro dentro do mesmo registo, com uma 

edição dedicada a duas instituições desportivas centenárias, onde os equipa-
mentos alvinegros dispensam qualquer tipo de apresentações.
No Algarve temos em grande destaque o Portimonense SC. Numa das maio-
res reportagens na ainda curta história da Portugal Sport, fomos a Portimão 
conhecer um clube, que espelha na perfeição a ligação do concelho de Por-
timão com o desporto e com a juventude local. Do presidente do clube, 
aos responsáveis das modalidades e do futebol de formação, reunimos um 
conjunto de entrevistas que vai fazer o leitor perceber porque é que o Porti-
monense SC é o orgulho do Algarve.
Mais a norte, estivemos em Espinho, capital do voleibol, onde ficamos a co-
nhecer as principais perspetivas de futuro, de um clube vareiro, que também 
equipa a preto e branco. Com um projeto ambicioso no futebol, Espinho foi 
e sempre será, a cidade do voleibol. A Portugal Sport esteve à conversa com 
o vice-presidente responsável pela modalidade, Miguel Amorim, e temos no-
vidades para apresentar em primeira mão.
Ainda em Espinho, iniciamos um novo segmento na revista, “+ Desporto”, 
onde prometemos todos os meses dar a conhecer exemplos de excelência no 
que diz respeito a boas práticas desportivas e a exemplos de estilo de vida 
saudáveis. Desfolhe as nossas páginas e desfrute da edição alvinegra da Por-
tugal Sport.

https://www.casameirelesespinho.com/index.php/pt/
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189173-d8720276-Reviews-Patio_D_avo-Espinho_Aveiro_District_Northern_Portugal.html
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189181-d7359646-Reviews-A_Taskinha-Povoa_de_Varzim_Porto_District_Northern_Portugal.html
https://www.ababuja.com/pt/
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Entrevista a Ana Mota
“Nunca desisti dos meus objetivos”

Portugal Sport – De que forma e em que circunstâncias ingressou no 
mundo imobiliário? O que é que a atraiu em termos profissionais este 
segmento?
Ana Mota – O motivo que me levou a ingressar no ramo Imobiliário foi sem 
dúvida poder ganhar mais dinheiro, poder alcançar outros objetivos e ser eu 
a gerir o meu tempo. 

PS – Que características a Ana Mota entendeu que tinha, para poder sin-
grar no mundo imobiliário?
AM – A relação com pessoas, o ser muito persistente, lutadora e nunca desistir 
dos meus objetivos. 

PS – Qual era o seu grande objetivo quando formou equipa com o José 
Cabrita? Ambicionavam atingir os patamares de excelência, pelos quais 
foram múltiplas vezes premiados?
AM – O objetivo foi sempre poder crescer, na altura notava que estava num 
patamar em que já não conseguia responder a todos os clientes e sentia que 
estava a perder alguns desses clientes. Só com ajuda poderia crescer mais. 
Neste momento na nossa equipa contamos com 11 pessoas e a perspetiva é 
crescer um pouco mais.

PS – A Remax Sun na Praia da Rocha fazia parte dos planos, ou aconte-
ceu naturalmente?
AM – A Remax Sun Expansão na Praia da Rocha na altura aconteceu derivado 
a uma situação menos boa, mas como se costuma dizer, há males que vem 
por bem e sendo eu uma pessoa que nunca desisto, surgiu a oportunidade de 
abrir uma loja expansão da Remax Sun. Foi arregaçar as mangas e procurar 
um espaço e uma localização que se pudesse adaptar às nossas necessidades. 
Foi um projeto com muito gosto, coração, um sentimento de um sonho 
profissional realizado e uma felicidade imensa.   

PS – Desde 2020 que estamos a atravessar por uma pandemia, que pre-
judicou praticamente todos os setores de atividade. Que estratégias en-
controu para contornar o problema causado pela propagação do novo 
coronavírus, dentro daquilo que era a vossa forma de trabalhar?
AM – Na altura foi um sentimento de preocupação pois coincidiu com a 
abertura da nossa loja a 1 de Junho de 2020. Investimos bastante em publi-
cidade, usamos um ecrã de led na loja virado para o exterior, onde passam 
todos os nossos imóveis e informações, revistas, internet, sites, etc. Contratá-
mos um fotógrafo profissional para podermos ter fotos, vídeos, e drones em 
todas as nossas angariações.
Nunca desistimos, conseguimos adaptar-nos à nova normalidade e tivemos 
que nos motivar, a nós e a todos os comerciais da nossa equipa.   

PS – Em termos de mercado, existe algum contraste entre o período de 
2017-2020 e o último ano e meio?
AM – Entre 2017-2020, o único contraste foi mesmo em 2020, derivado ao 
tempo forçado sem podermos trabalhar nem sair de casa. Foi um período 

muito surpreendente, sentimos a falta de clientes, tanto estrangeiros como 
portugueses, era uma realidade estranha. 

PS – Em termos de volume de negócio, que comparação podemos fazer 
entre os dois períodos?
AM – A realidade é que temos sido uma equipa bastante regular em volume 
de negócios, desde de 2017 que somos a Equipa Nº1 no Algarve e o nosso 
melhor ano até hoje foi 2018, mas claro estamos a lutar para conseguir neste 
ano de 2021 superar todos os outros.

PS – Olhando agora para o cliente, a Ana Mota trabalha para um target 
específico, ou trabalha para todo o tipo de clientes? 
AM – Não tenho nenhum target específico, trabalho para todo o tipo de 
clientes.

PS – De que forma é feito o acompanhamento ao cliente comprador, 
desde o primeiro contacto, até à entrega da chave-na-mão?
AM – O acompanhamento ao cliente, é sem dúvida uma das minhas ferra-
mentas principais. Qualificação, visitas ao imóvel, apoio a nível bancário 
quando necessário, todo o apoio jurídico desde contratos, documentação, 
escrituras, registos fiscais, informações condomínios, mudanças de serviços 
(EDP, EMARP, gás), disponibilidade total em ajudar qualquer necessidade 
do cliente.     

PS – As pessoas hoje estão mais bem informadas em relação ao mundo 
imobiliário?
AM – Claro que sim, hoje as pessoas estão muito mais bem informadas sobre 
o ramo imobiliário, a afluência das redes sociais e os sites a nível de imagem 
e informação são também muito mais atrativos.   

PS – Perspetivas de futuro. O que podemos esperar da loja e da equipa 
Ana Mota e José Cabrita para 2022/23?
AM – Empenho, dedicação, profissionalismo, simpatia, honestidade, cresci-
mento da equipa, e como não podia deixar de ser, crescimento em volume 
de negócios.

equipa Ana Mota & José Cabrita

https://www.remax.pt/amota
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Entrevista a José Cabrita
“Os clientes sabem que podem contar connosco” 

Portugal Sport – De que forma e em que circunstâncias ingressou no 
mundo imobiliário? O que é que o atraiu em termos profissionais este 
segmento?
José Cabrita – Antes de entrar na Remax, em 2010. estive 10 anos ligado ao 
turismo. Trabalhava numa receção de uma unidade hoteleira, no período da 
noite. De abril a outubro trabalhava de dia numa empresa de barcos, onde 
fazia cruzeiros junto à costa com visitas às grutas. 
Já tinha alguma noção como era o mercado imobiliário e o que me atraiu a 
abraçar este novo desafio foi ter a possibilidade de trabalhar o ano todo sem 
depender da época balnear.     

PS – Que características o José Cabrita entendeu que tinha, para poder 
singrar no mundo imobiliário? 
JC – Sempre tive a facilidade de relacionar-me com os clientes e isso foi o que 
levou-me a acreditar que tinha tomado a decisão certa para a minha vida.

PS – A parceria com a Ana Mota tornou ambos os agentes em referências 
no meio imobiliário do Algarve e da Remax Portugal. Que balanço faz 
dos resultados alcançados com esta parceria?
JC – A parceria com a minha sócia começou em 2013. Do dia para a noite ti-
vemos logo resultados, ambos trabalhamos com a mesma ambição, a mesma 
atitude e os dois juntos somos mais fortes.

PS – Hoje à frente da Remax Sun da Praia da Rocha, que virtudes é que 
vocês procuram num agente, para se tornar num elemento de sucesso na 
vossa equipa/loja ?
JC – Todos os agentes têm de ser pro-ativos, com atitude, garra, ambição e 
sobretudo tem de saber usar a nossa marca, da equipa Ana Mota & José Ca-
brita. Se o fizer, não tenho qualquer dúvida que vai ter sucesso. 

PS – Desde 2020 que estamos a atravessar por uma pandemia, que pre-
judicou praticamente todos os setores de atividade. Os meios digitais 
foram a salvação para evitar danos maiores nesta fase?
JC – Os meios digitais ajudaram mas não foram  a ferramenta principal. Nes-
se período tivemos que nos organizar ou melhor, tivemos de nos reinventar, 
entramos em contacto com o máximo de clientes possíveis, começamos a ter 
resultados fruto de todo o trabalho feito anteriormente e pela grande con-
fiança que os clientes depositam em nós. Mesmo nesta situação, fechamos 
vários negócios por telefone. 

PS – A pandemia afastou o cliente turista/estrangeiro, que eram por ven-
tura a maior força do Algarve? Que tipo de clientes o José trabalhou nos 
últimos 20 meses?
JC – Nos últimos 20 meses continuei a trabalhar os mesmos clientes. Portu-
gueses, muitos emigrantes e alguns estrangeiros.

PS – Em termos de volume de negócio, que balanço podemos fazer da 
nova loja?
JC – A nossa loja estava em obras quando tudo fechou por causa da pande-
mia. Como não somos de atirar a toalha ao chão, fomos em frente com o 
novo projeto e tomamos a decisão correta. Hoje, com muito orgulho senti-
mos que a nossa loja tem sucesso e vamos continuar a lutar para o sucesso 
de toda a equipa.

PS – De que forma é feito o acompanhamento ao cliente comprador, 
desde o primeiro contacto, até à entrega da chave-na-mão?
JC – O cliente tem todo o nosso acompanhamento, em todos os detalhes, 
até entregar as chaves. Ele sabe também que pode contar comigo a qualquer 
hora, mais importante que isso, é a boa relação que fica com o cliente após o 
negócio. Eu faço questão de manter esse contacto, porque muitas das vezes 
ele precisam de ajuda após o negócio e essa tem sido a mais valia do nosso 
sucesso. Eles sabem que podem contar connosco. 

PS – Perspetivas de futuro. O que podemos esperar da loja e da equipa 
Ana Mota e José Cabrita para 2022/23?
JC – Queremos ter mais agentes na equipa, vamos lutar para nos próximos 
anos para que seja ainda melhor em termos de volume de negócios. Tenho 
essa convicção, mas para isso temos que continuar a ter a atitude certa.

https://www.remax.pt/agente/jose-cabrita/122881057


Portugal Sport – Com a pandemia a causar inúmeros estragos não só no 
desporto, mas em praticamente todos os setores de atividade, de que 
forma é que o Portimonense se reorganizou para combater os danos cau-
sados pela propagação do novo coronavírus? 
Fernando Rocha – Quando começou a situação da pandemia, o Portimo-
nense foi o primeiro clube em Portugal a sentir esse problema. Tivemos uma 
escola em Portimão com uns miúdos infetados, que eram atletas do clube. 
Quando soube disso mandei parar toda formação do clube. E em boa hora 
o fizemos. Portimão foi um dos concelhos mais afetados e começamos cedo 
a tomar medidas. A partir dai tivemos as dificuldades inerentes a todos os 
clubes. Tentamos treinar quando possível, apostar em treinos individuais, 
tentamos que os miúdos mesmo em casa se mantivessem ativos. Mas foram 
momentos muito complicados.
Em termos de competição, apenas mantivemos o futsal sénior, que estava 
no campeonato Placard. E ai tivemos a sorte de não ter nenhum jogador 
infetado. Mas também fazíamos uma bateria de testes. Criamos uma “bol-
ha”, onde colocamos os atletas a viver num dos meus hotéis e conseguimos 
proteger a equipa. Passamos a época sem um único jogador infetado.

PS – Com o processo de desconfinamento conseguiram recuperar o nú-
mero de atletas que tinham antes da pandemia?
FR – Fruto da atividade que íamos mantendo, do relacionamento e do trabal-
ho dos responsáveis pela formação e modalidades, desde que houve a abertu-
ra, temos vindo a recuperar atletas. Estamos próximo de recuperar o número 
de atletas de anteriormente. Tudo isto foi fruto do trabalho que desenvolve-
mos juntos dos próprios atletas durante o confinamento.

PS – Hoje a formação de jogadores assume-se como uma das grandes 
bandeiras do clube?
FR – O Portimonense é um clube centenário e a principal bandeira, além 
do futebol profissional, é a formação. Temos formação desde sempre e com 
muitos bons resultados. Temos muitos jogadores na primeira divisão nacio-

Entrevista a Fernando Rocha, presidente do Portimonense
“Queremos ganhar, mas mais importante, queremos formar pessoas”

Fernando Rocha, Presidente do Portimonens
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nal, que passaram por aqui. Temos 500 miúdos no futebol, com equipas em 
todos os escalões. 
Este ano, para dar seguimento aos atletas que passam de juniores a seniores, 
que não são escolhidos para ingressarem na equipa principal, da SAD, cria-
mos uma equipa sénior do clube. A equipa sénior do clube é apenas para 
atletas vindos da formação e este ano é a primeira época dessa equipa, onde 
competimos no distrital do Algarve. Assim os miúdos não tem de abandonar 
o desporto e podem continuar a competir. Temos uma formação credenciada  
e muito bem estruturada, portanto faz sentido que os atletas que recebam 
este tipo de formação tenham uma chance de continuar a atuar no clube. 
Temos também uma estrutura bem montada em termos humanos. Temos 
vários técnicos, desde fisioterapeutas, a nutricionistas, psicólogos, e fazemos 
o devido acompanhamento em relação ao progresso dos miúdos na escola. 
Temos um trabalho muito bem feito. Era um crime perder esses miúdos que 
passam a seniores e que acabavam por se perder em clubes sem condições.
Estes seniores dão continuidade a um trabalho muito sério. Não procuramos 
ganhar nada em concreto com esta equipa, mas sim garantir que estas pessoas 
continuam a jogar futebol com boas condições.

PS – Mais importante que formar grandes vedetas, é formar bons seres 
humanos?
FR – Esse é o meu discurso desde sempre. Estou ligado ao desporto há muitos 
anos, fui atleta até aos 32 anos, os meus filhos são atletas internacionais no 
squash, tenho muitos anos como dirigente de futebol, estive ligado ao FC 
Porto, sou presidente do Portimonense há 17 anos, e com base nesta expe-
riência, digo sempre isto aos pais: o que interessa é que se crie, bons meninos, 
com princípios, com educação e que aproveitem o desporto para saberem 
viver em conjunto uns com os outros. Sem classes. 
É isto que quero passar a miúdos e aos pais. Tragam os miúdos a pensar no 
desenvolvimento da criança e que não pensem no baú cheio de ouro. Poucos 
serão profissionais e os que lá vão chegar, vão chegar naturalmente. Quere-
mos ganhar, mas mais importante, queremos formar pessoas. 

PS – A captação de atletas é difícil no Algarve?
FR – Sim, basta ver qual é a população do Algarve e a população de Lisboa, ou 
do Norte. Esse é o grande problema, se quisermos entrar no ponto de vista 
da competição. Se tivermos de ser campeões, somos campeões de Portimão. 
Houve uma altura onde íamos buscar jogadores a Faro, a Sagres, ao Alentejo. 
Neste momento a nossa política é de que os jogadores são de cá. Quem é de 
Portimão, irá jogar no Portimonense, quem é de Faro irá jogar no Farense, 

quem é de Albufeira irá jogar no Imortal de Albufeira. Até pelos custos de 
transporte que isso engloba.
Sentimos o isolamento sobretudo se formos a ver o futsal. Ou quando o fute-
bol profissional estava na posse do clube. É mais difícil virem jogadores para 
o Algarve, do que para o norte ou para Lisboa. No basquetebol é a mesma si-
tuação, recorremos a jogadores de Portimão e fomos buscar dois americanos, 
porque estamos num patamar mais elevado competitivamente. 

PS – A introdução do futebol feminino será uma realidade no Portimo-
nense?
FR – Estamos a passar por uma fase de reestruturação. Quando peguei no 
Portimonense nunca imaginei ser presidente e aceitei este lugar como uma 
missão. Na altura o clube não tinha equipamentos, não tinha onde jogar, 
estava falido, com um passivo superior a 2,5 milhões de euros e sem receitas. 
Foi um caminho difícil, eu sou empresário há muitos anos e nunca tive tanto 
trabalho em resolver problemas como no Portimonense. Todos os dias apare-
cia um problema e uma situação, que não sabíamos como resolver.
Felizmente correu tudo bem, estamos em bom porto e hoje estamos em cres-
cimento. Já sabemos o que queremos fazer no futuro. Temos os campos de 
formação no Major David Neto como centro de formação, já lotado. Temos 
um acordo com a SAD para a criação de dois sintéticos e ai sim, já nos dá 
margem para crescer. Uma das equipas que queremos implantar é no futebol 

https://www.ababuja.com/pt/
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feminino. Se não for para o ano, será dentro de dois anos. Mas já temos 
equipas mistas de meninos e meninas a jogar na mesma equipa.

PS – A ideia passa por criar uma equipa sénior logo de inicio, ou começar 
com uma equipa de formação?
FR – São duas hipóteses a considerar. Neste momento temos de ver o que 
há em termos de disponibilidade humana. Penso que iremos começar por 
baixo, o que não significa que não teremos também uma equipa mais acima, 
no topo da pirâmide, para dar vida a secção. Está tudo em aberto.

PS – No futsal e no basquetebol, onde o Portimonense surge com bas-
tante dinâmica competitiva, quais são os principais desafios daqui para 
a frente?
FR – Em termos de basquetebol, vamos dar continuidade à formação, que 
já existe há muitos anos, com bons resultados. Sendo que o nosso principio 
é a formação de pessoas. É uma modalidade que existe hoje porque os pais 
assim o quiseram. Os pais acreditam na modalidade. Percebem que os miú-
dos estão bem entregues, com a formação entregue a quem sabe. Trabalha-
mos com técnicos credenciados. As famílias acreditam e a formação está a 
crescer. Hoje com os seniores conseguimos chegar à Proliga, quando menos 
esperávamos. Quando começamos a época pensávamos em segurar a ma-
nutenção. Chegamos à fase final e quando demos por ela, fomos campeões.  
Tudo isto fruto do trabalho e do conceito de família que temos no clube. É 
uma mentalidade que existe no basquetebol e que quero estender às outras 
modalidades.
Já o futsal é a grande aposta do clube. Quando criamos a SAD para o futebol 
profissional eu trouxe um investidor e o futebol profissional ficou muito 
entregue a partir daquele momento. Isso libertou o clube para fazer o que ele 
deve fazer. Até há poucos anos eu era o presidente do clube e da SAD, achei 
que devia sair da SAD, por virtude de algum cansaço acumulado e dediquei-
me  a fazer crescer o clube. E é isso que tem acontecido. A modalidade escol-
hida como protagonista do clube foi o futsal. 
Começamos por baixo, sendo que o crescimento do futsal foi fruto do em-
penho do atual treinador, Pedro Moreira, o obreiro deste projeto. Foi ele 
que um dia veio ter comigo a dizer que queria fazer futsal no Portimonense. 

Uma ideia que na altura achei surreal, porque o clube não tinha dinheiro 
para abrir modalidades. Face a isso estabeleci uma condição: o Portimo-
nense abria a secção de futsal, mas esta tinha de ser auto suficiente. E as 
coisas funcionaram assim durante três ou quatro anos, até que houve uma 
evolução e o clube também começou a ter melhores condições para apoiar a 
modalidade. E assim o fizemos. Demoramos dois anos a subir de divisão. É 
um trabalho notório da secção, com grande parte do mérito a pertencer ao 
Pedro Moreira. Estamos há dois anos na primeira Liga e cada vez mais será 
difícil.  O futsal cresceu muito, as equipas são cada vez mais profissionali-
zadas e nós temos de seguir esse caminho.  As exigências são profissionais. 
Com a experiência que tenho acredito que chegou  a altura do futsal ser visto 
como profissional e começar a ter receitas. Caso contrario os clubes vão ter 
dificuldade em manter o equilíbrio das contas. Este é o ano da viragem do 
futsal, onde a modalidade tem de ser vista como profissional na totalidade. 
Estamos fortes no futsal e estamos na luta para nos mantermos na primeira 
divisão. 

PS – Quais são as perspetivas de futuro a médio prazo no universo do 
Portimonense?
FR –  Acabo agora o meu mandato, não sei se continuo. Gostava que hou-
vesse alguém para me suceder. Precisamos de gente nova para trazer novas 
ideias ao clube. Venha quem vier, ou se eu continuar, o clube tem de conti-
nuar neste rumo. Receitas maiores que as despesas, pés na Terra, crescer nas 
modalidades. Melhorar o centro de treinos, arranjar uma casa para o futsal e 
modalidades, numa parceria com o município. E continuar esta ideia. Que-
remos evoluir na parte da medicina. Queremos um departamento médico 
para atletas e também para a família dos atletas e sócios. É uma ideia que eu 
defendo. É uma forma de apoio à comunidade.
Uma palavra para o andebol. Criado há três anos, estamos a começar por 
baixo, com poucos miúdos mas a aumentar de dia para dia. E espero que 
siga os mesmos passos do futsal e do basquetebol. Existe a dificuldade do 
principio, ainda não há referências no clube, mas temos 
ótimos técnicos a trabalhar e temos também equipas já a competir no Algar-
ve. Com o passar dos anos já se notam diferenças do ponto de vista técnico 
dos nossos miúdos.
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Portugal Sport – Foi o Pedro que introduziu o futsal no Portimonense. 
Qual era o seu objetivo quando introduziu a modalidade no clube? Ima-
ginava tamanho sucesso desportivo?
Pedro Moreira – O futsal sempre fez parte da minha vida. Joguei futebol de 
11 no Portimonense, mas quando era criança, todos jogávamos futebol na 
rua, até que começou a haver aqueles torneios de verão, aquelas maratonas 
de futsal, que se organizavam antigamente. Mais tarde fui para os Açores e 
abandonei o desporto por causa da marinha. 
Quando voltei, comecei a aproximar-me novamente do desporto, montei 
umas equipas de futsal para participar nuns campeonatos, começamos a gan-
har uns títulos e competições no Algarve e em Lisboa, até que chegou um 
momento em que comecei a pensar que teria capacidade de montar uma 
equipa, para disputar uma competição federada.
Montei nos Montes de Alvor uma equipa nova e em menos de dois anos 
fomos campeões do Algarve, subimos à segunda divisão, mas devido à falta 
de apoios, não tínhamos capacidade financeira para esse tipo de competição. 
Foi ter com o Portimonense em 2014, apresentei o objetivo de criar uma 
secção de futsal no clube, trazendo comigo alguns jogadores que vinham da 
equipa de Montes de Alvor.
O clube aceitou as minhas ideias, sendo que o presidente foi aberto desde 
inicio e disse que a modalidade tinha de ser auto-suficiente, porque o clube 
não tinha dinheiro. No inicio usávamos o símbolo do clube e pouco mais. 
Foi mais um desafio, acreditei no meu sonho e sabia que os adeptos do clube 
iam estar comigo. O Portimonense é o melhor clube do Algarve e com a 
força dos adeptos, o resto viria por arrasto.
No primeiro ano do futsal, as pessoas adoraram, tínhamos o pavilhão sempre 
cheio, ainda a jogar em Montes de Alvor. Basicamente passamos a ser uma 
referência desportiva de Portimão, Alvor e Montes de Alvor, ao mesmo tem-
po. Uma equipa de uma cidade, de uma vila e de uma aldeia, que cativava 
muita gente e que nos trouxe muitos apoios. A equipa era feita por pessoas 
da terra e facilmente vencemos a distrital sem derrotas, subimos à segunda 
nacional e quase subimos à primeira. Fomos campeões da fase regular e a 
subida fugiu-nos por um segundo.
A partir daí, acreditamos que era possível, e em 2019 conseguimos. Importa 
salientar que conseguimos chegar à liga Placard também com muita ajuda 
dos patrocinadores, que tornaram este projeto possível. As maiores empresas 
da cidade ajudam o futsal. Hoje o futsal tem o apoio do clube, temos uma 
visibilidade incrível na cidade e somos a grande bandeira do Portimonense. 
Nunca criamos problemas nestes anos, arranjamos sempre soluções e supe-
ramos todas as adversidades. 
Mesmo na época de estreia na primeira divisão todos pensávamos que descía-
mos. Começamos com seis jogos e seis derrotas, mas como nunca desistimos, 
conseguimos dar a volta e conseguimos a manutenção. A partir daí tivemos 
um percurso tranquilo e seguro na liga Placard. Temos uma estrutura cada 
vez mais profissional e é uma história bonita neste clube centenário.

PS – Sente que o hoje o futsal é o grande elo de ligação entre adeptos e 
clube?
PM – Há ligação neste momento entre a cidade e o futsal, que eu já não vejo 
com o futebol. Desde que o futebol passou a ser da SAD, o futsal tornou-se 
no elo de ligação entre Portimonense e o concelho de Portimão. 
O que eu via em pequenino no futebol, vejo hoje aqui. Porque os adeptos do 
Portimonense em futsal, são os adeptos à antiga do Portimonense. Represen-
tamos o bairrismo da cidade.

PS – Em 2014 era impossível pensar que o futsal em termos gerais ia 
apresentar este nível competitivo sete anos depois?
PM – Era impensável. A primeira liga obriga a muitas exigências, dentro e 
fora do campo. A liga é amadora, mas os jogadores são como se fossem pro-
fissionais. Estamos longe do futsal espanhol, onde a segunda e a primeira 
divisão são profissionais. Aqui, como a liga é amadora, mesmo com o nível 
competitivo a ser profissional, ainda temos de ter essa qualificação de ama-
dores. Mas estamos a melhorar, somos campeões da Europa, do Mundo e os 
melhores jogadores do planeta estão na nossa liga.
O ritmo de treino também é totalmente diferente. Há três ou quatro anos, 
havia duas equipas na primeira divisão que faziam treinos bi-diários. Hoje 
em 14 equipas, pelo menos 12 treinam de forma bi-diária. Somos profissio-
nais dentro do amadorismo e o profissionalismo é o caminho a seguir. Ser-
mos campeões de mundo vem acelerar esse processo e dar outra dimensão ao 
futsal. Antigamente éramos vistos como o parente pobre do futebol e quem 
não dava cartas lá, vinha tentar a sorte no futsal. Hoje não é assim, hoje o 
futsal é a primeira opção na cabeça dos atletas. Há quem queira fazer vida do 
futsal e há jogadores em Portugal a viver da modalidade. 
Temos no Portimonense jogadores que tem completa disponibilidade para 
treinar futsal. Podemos estar horas a treinar uma jogada, porque a semana 
vai ter oito treinos e não quatro, como em outras equipas. Felizmente temos 
no clube a vantagem de ter muito tempo de treino e jogadores com total 
disponibilidade para o futsal. Porque treinar depois de trabalhar oito ou nove 
horas é muito desgastante para qualquer atleta e isso vê-se em campo e no 
sucesso desportivo. 

PS – Acredita que o Portimonense pode crescer ainda mais?
PM – Podemos e queremos fazer mais e melhor. Sou muito ambicioso e não 
estou aqui para ficar apenas na primeira liga. Hoje o Portimonense tem mui-
ta gente a ajudar, temos mais facilidades, temos tudo o que precisamos para 
ter uma época tranquila. Mas estar aqui para fazer apenas uma época tran-
quila não é o suficiente. Por isso, o que passo aos meus jogadores, é fazer 
mais e melhor, estar em todas as decisões, Taça da Liga, Playoffs, etc. Porque 
é assim que nos valorizamos e valorizamos o clube. 

Entrevista a Pedro Moreira, treinador de futsal do Portimonense
“Somos uma história bonita dentro de um Portimonense centenário”

Pedro Moreira, Treinador de Futsal do Portimonense
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Portugal Sport – O Filipe começou o seu percurso no futebol de 11 e fez 
a transição para o futsal dentro do Portimonense. O que é que o motivou 
a dar “o salto” para o indoor?
Filipinho – No futebol entrou a SAD. Fui emprestado ao Quarteirense. No 
ano seguinte ia ser emprestado novamente, mas não queria sair do clube. 
Sempre gostei de futsal, tinha amigos na modalidade, decidi fazer a transição 
e passei do futebol de 11 para o futsal, sem arrependimentos. Já lá vão sete 
anos. 

PS – Sentiu que a modalidade 
era apoiada pelo clube e pelas 
forças da cidade?
Filipinho – Temos muito apoio 
do clube, do presidente, dos 
patrocinadores e sobretudo do 
nosso mister, que começou este 
projeto. 

PS – Que consequências é que 
a pandemia para a equipa do 
Portimonense?
Filipinho – Foi um ano compli-
cado. Estes clubes vivem dos 
adeptos, de patrocinadores e ti-
vemos uma temporada a jogar à 
porta fechada. Tive colegas que 
só jogaram no clube o ano pas-
sado e acabaram por não ter a 
chance de conhecer o verdadeiro 
Portimonense. Que são as pes-
soas, os adeptos...
Chegar à primeira divisão deu 
muito trabalho, não queríamos 
descer de divisão de forma algu-
ma. Lutamos com todas as nos-
sas forças, mesmo sem os adep-
tos a assistir, para garantir que o 
Portimonense iria continuar na 
Liga Placard. Felizmente o ob-
jetivo foi alcançado e este ano 
contamos com todos para mais 
uma luta.

PS – O crescimento rápido do 
futsal, desde as divisões infe-
riores até à liga Placard surpre-
endeu a própria equipa?
Filipinho – A subida foi bastan-
te rápida. No inicio do projeto, 
ninguém acreditava nisso. Mas no segundo ano, quase subimos, perdemos 
um jogo a 10 segundos do fim e as pessoas começaram a acreditar que era 
possível. Curiosamente, foi num ano onde já ninguém esperava, onde de-
pendíamos de outra equipa para subir, que tivemos a sorte do nosso lado e 
chegamos à primeira divisão nacional.

PS – Esta temporada, até onde pode chegar o Portimonense?
Filipinho – O objetivo do clube passa pela manutenção. Temos adversários 

com muita maturidade e experiência na primeira divisão. As equipas reforça-
ram-se bem, vai ser um campeonato muito equilibrado. Quem errar menos 
vai conseguir. Este ano somos 14 equipas e descem quatro, por isso vai ser 
um ano muito duro, comparativamente ao ano passado, onde em 16 equi-
pas, apenas desciam duas.

PS – O sucesso da seleção nacional vem trazer maior visibilidade ao cam-
peonato nacional?
Filipinho – De ano para ano, a 
modalidade cresce. Portugal é 
campeão do mundo e isso é uma 
responsabilidade acrescida para 
o nosso campeonato. Muitos es-
trangeiros vão procurar Portugal 
para fazer carreira no futsal. A 
primeira divisão nacional é mui-
to diferente da segunda, é uma 
liga praticamente profissional 
e se as equipas não reforçarem 
os seus investimentos, vão ter 
muita dificuldade em aguentar-
se a este nível. Todos os clubes 
tiveram de ir ao mercado para 
se prepararem para a temporada 
2021/2022.

PS – Com o futebol profissio-
nal entregue a uma SAD, o 
futsal é hoje a grande bandeira 
do clube?
Filipinho – Sem dúvida que a 
grande bandeira do Portimo-
nense é o futsal. E somos a úni-
ca equipa profissional do clube. 
Este ano queremos ter o pavilhão 
cheio, agora num espaço maior. 
O pavilhão da Boavista leva 450 
pessoas e isso vai fazer a dife-
rença. Anteriormente jogávamos 
nos Montes de Alvor, sempre 
lotado. Depois na liga Placard 
estivemos no gimno-desportivo 
de Portimão. As pessoas gostam 
do futsal, sentem que somos a 
figura maior do clube, portanto 
há uma grande responsabilidade 
em fazer parte do Portimonense 
nesta modalidade.

PS – Jogar no novo pavilhão irá beneficiar o Portimonense nos jogos em 
casa, comparativamente à altura onde jogavam em Montes de Alvor?
Filipinho – O ambiente aqui vai ser maior. O espaço apertado dos Montes de 
Alvor ajudava a criar ambiente. Mas aqui vamos ter mais pessoas, dentro da 
cidade de Portimão. Com esta localização acredito que os adeptos do clube 
vão encher as bancadas e vamos colher muitos frutos aqui em casa, com a 
ajuda deles. Ter mais pessoas a apoiar o Portimonense vai ser importante para 
o sucesso desta época.

Entrevista a Filipinho, capitão do Portimonense (Futsal)

Filipinho, Capitão do Portimonense Futsal
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Portugal Sport – O Portimonense criou uma nova equipa de seniores, 
que se encontra a competir na distrital do Algarve, enquanto o futebol 
profissional está sob a alçada da SAD. Esta nova equipa é constituída por 
atletas formados no clube. Qual foi o vosso objetivo ao criar esta nova 
equipa de futebol sénior?
José Augusto – Temos como missão continuar a formação dos atletas. Há uma 
lacuna entre o futebol amador e o profissional. Dos 19 aos sub-23 há uma 
lacuna que quisemos aproveitar. O nosso compromisso é continuar a dar opor-
tunidade aos jogadores da formação para crescerem e evoluir. A missão é conti-
nuar a formar e o compromisso é que os atletas evoluam ainda mais.

PS – Como caracteriza a filosofia da formação do Portimonense? Formar 
futebolistas profissionais ou adultos responsáveis? 
JA – A nossa filosofia passa por formar jogadores de elite, que possam chegar 
a competições profissionais. Se tivermos uma filosofia de elevados objetivos, 
onde os jogadores tem de se superar constantemente, com disciplinas, regras 
e horários, e isso também contribui para que um atleta se transforme num 
adulto melhor. Claro que não podemos controlar a educação que eles tem 
em casa ou as companhias deles na escola, e esses fatores podem deturpar o 
crescimento de um ser humano responsável. 
Acredito que ao querermos formar jogadores de elite, vamos formar adultos 
responsáveis, jovens com forte capacidade de superação, pessoas de sacrifício, 

mentalmente fortes. Se um miúdo conseguir suportar todas as dificuldades 
que envolvem  o futebol de formação, de certeza absoluta que se vai tornar 
uma pessoa melhor. Mas temos um patamar de exigência que visa formar 
futuros profissionais de futebol.

PS – No Algarve é fácil trabalhar nas captações, tendo em conta o número 
de população a viver de Lisboa para baixo?
JA – Vamos ver as coisas por outro prisma. Falam muito da captação de joga-
dores portugueses, mas a realidade é que 66% dos jogadores da primeira Liga 
são estrangeiros. Mesmo nos sub-23 há muitos estrangeiros. Cada vez mais 
recebemos imigrantes que fazem parte da nossa comunidade. Aqui por estar-
mos numa área turística, temos muitas propostas de jogadores estrangeiros, 
que mandam e-mails a pedir para vir cá jogar. Nós aproveitamos e fazemos o 
link do futebol de formação com a questão turística do Algarve. Recebemos 
bastantes miúdos estrangeiros, com muitas equipas que vem aqui estagiar. 
Tivemos australianos, japoneses, irlandeses...
Temos outra situação, temos muitos miúdos fora da Europa que querem 
vivenciar uma experiência europeia no futebol. E recebemos aqui miúdos 
que nos pagam para os termos uma semana treinar connosco. Na verdade, 
não temos o problema de falta de jogadores. O nosso problema é a falta de 
infraestruturas, um problema que brevemente vai ser solucionado. 

PS –Para quando uma equipa de futebol feminino no clube?
JA – Quando entrei aqui em 2019, era um dos dois grandes projetos que 
lancei ao presidente. Um era a equipa sénior, que foi lançada entretanto. E 
a equipa feminina foi outro grande objetivo. Mas atualmente temos de ter 
prioridades, e com falta de campos não podemos ter os femininos. Mas vai 
acontecer, é um fenómeno que está a crescer e nós queremos acompanhar 
essa tendência. 

PS – O vosso corpo técnico é constituído por pessoas ligadas ao futebol 
enquanto atletas?
JA – Temos um critério muito forte nesse sentido. Muitos dos nossos treina-
dores são ex-atletas do clube. Ao mesmo tempo são formados em educação 
física, com especialização em futebol. Faz parte da nossa filosofia. Procura-
mos que um jogador que termine aqui a sua formação, continue ligado ao 
clube, e quando eles são formados e especializados, tem as portas abertas. 
Nas idades mais baixas procuramos também ter pessoas fortes em termos 
de pedagogia, nas idades mais avançadas, queremos técnicos com maior 
experiência. 

PS – Além da competência profissional, para se trabalhar na formação 
desportiva, é preciso paixão por este segmento? 
JA – Sem dúvida. Tenho muitos anos de formação. Cheguei a ser treinador 
da equipa profissional e tive uma experiência no Sp. Covilhã, regressando ao 
Portimonense para coordenar a formação. Conheço bem o mundo da for-
mação e a parte do futebol profissional. Temos de ter muita paixão quando 
trabalhamos a formação. Há um retorno diferente ao trabalhar nos grandes 
palcos, mas há uma alegria muito grande quando vemos atletas nossos a sin-
grar no profissional e a reconhecer o trabalho que fizemos quando eles eram 
miúdos. E felizmente acontece muito, o que engrandece o nosso trabalho. 
É um sentimento muito forte quando vemos os frutos de muitos anos de 
trabalho.

Entrevista a José Augusto, coordenador técnico 
do futebol de formação do Portimonense

José Augusto, Coordenador Técnico do Futebol Formação



https://www.facebook.com/GeralRetouch


14 • PORTUGAL Sport
PORTIMONENSE SC www.PORTUGALSPORT.EU

Portugal Sport – A subida à Proliga veio trazer outra visibilidade ao bas-
quetebol do Portimonense. Como caracteriza o papel do basquetebol 
dentro da estrutura do clube?
Paulo Riscado – O projeto do basquetebol surgiu há três ou quatro anos, mas 
temos todos os escalões, desde o baby basket, até aos seniores. Masculinos e 
femininos. Temos neste momento 250 miúdos inscritos. Este ano queremos 
chegar aos 300. Pese embora a falta de infraestruturas de Portimão para po-
dermos ter um projeto mais ambicioso nesse sentido. Mas somos um clube 
formador e totalmente qualificado para o efeito. Temos também um parceiro 
muito grande que é a Câmara Municipal de Portimão, que nos ajuda no que 
pode. Desde infraestruturas, como em transportes. Somos gratos a eles.

PS - A subida de divisão foi uma surpresa?
PR – Não éramos candidatos. Quando montamos a equipa, fizemos com o 
objetivo de ter uma equipa construída essencialmente com a prata da casa. 
Com essa base, queríamos fazer um campeonato engraçado, mas sem pensar 
em subir. O ano tornou-se atípico, houve uma grande união da equipa, tive-
mos dois ou três reforços cirúrgicos que foram importantes. E foi como uma 
família que conseguimos ir a luta e jogo para jogo fomos acreditando cada 
vez mais, até chegarmos ao título.

PS – O basquetebol é uma modalidade em crescimento?
PR – Quanto mais se falar em basquetebol, melhor. E hoje por causa da NBA 
e tudo o mais, a modalidade está a crescer. Temos também muita gente na es-
trutura que é ligada ao basquetebol, que jogou basquetebol e não são apenas 
professores de Educação Física. Isso ajuda também a subir o nível do nosso 
clube no basquetebol.

Hoje, o capitão do FC porto é de Portimão, fez aqui a formação. E temos 
muito o orgulho nisso. Não dá para comparar com o futebol, mas já senti-
mos que as pessoas escolhem o basquetebol porque gostam da modalidade e 
não porque não terem jeito para o futebol.

PS – A equipa sénior feminina irá voltar eventualmente?
PR – Já tivemos uma equipa forte de seniores femininas. Mas eram miúdas 
novinhas, foram para a faculdade e tivemos de suspender as seniores. Outras 
foram para outras equipas e desmantelou-se esse plantel. Mas queremos vol-
tar a ter uma equipa sénior dentro de dois anos.  

PS – Qual é neste momento o maior desafio do basquetebol do Portimo-
nense?
PR – O nosso desafio é tentar manter a equipa na Proliga. Tentar voltar a ter o 
mesmo nível de patrocínios que tínhamos antes da pandemia. Na formação 
estamos com um nível acima do que esperávamos. Os miúdos tiveram muito 
tempo parados e estão responder bem a este regresso aos treinos e à compe-
tição. Vamos tentar alavancar o basquetebol na cidade, que já é muito falado, 
mas que vai continuar em expansão, no que depender de nós. Com os senio-
res na Proliga essa missão torna-se mais fácil. 

Portugal Sport – As modalidades atravessam um período de forte irre-
gularidade por via da pandemia. De que forma a equipa principal do 
Portimonense sentiu na pele as consequências da propagação do vírus 
e de que forma conseguiram ainda assim fazer uma época de bastante 
sucesso, com um título alcançado? 
Carlos Almeida – Não fizemos nada de diferente em relação a outras equipas. 
Nos seniores, também tivemos treinos online e cada um treinava por si em 
casa. Quando voltamos a competir, os jogos aconteceram de forma muito 
irregular. Tivemos um inicio de época no seniores adiada, para mais tarde 
fazermos 10 jogos num mês com apenas uma semana de treinos. Como eram 
muitos jogos seguidos, as coisas correram, bem, a equipa acreditou, ganhou 
animo e fizemos uma bela temporada. 

PS – Onde é que se deu o click, para conseguirem alcançar a subida?
CA – O click deu-se no jogo dos playoffs. Era só um jogo, os campeonatos 
foram alterados por causa da COVID-19. E tínhamos de ganhar um jogo 
de playoff para ir à final four. Estávamos com 10 jogos nas pernas, a equipa 
estava com dificuldades para perceber se ia ter capacidade para passar. Foi 

um momento psicologicamente duro, mas ao passar-mos à final four perce-
bemos que tudo podia acontecer e foi o momento chave para acreditarmos 
na segunda divisão.

PS – Quais são as expetativas do Portimonense nesta época de estreia na 
Proliga?
CA – Este ano queremos a manutenção. Estabilizar o clube na Proliga, para 
depois no futuro conseguirmos sonhar com algo mais. Vai ser um campeona-
to muito equilibrado, há duas ou três equipas que se destacam dos demais. Na 
pré-épocas demos boas indicações que conseguimos chegar a manutenção.

Entrevista a Paulo Riscado, coordenador 
técnico do basquetebol do Portimonense
“Fomos à luta como uma família”

BASQUETEBOL: Entrevista ao treinador 
do Portimonense Carlos Almeida
“Mantivemos 90% do plantel”

Carlos Almeida, Treinador Basquetebol Portimonense
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Portugal Sport – Como surgiu a ideia de criarem uma secção de andebol 
em Portimão e qual foi a recetividade do Portimonense quando fizeram 
a proposta da abertura da modalidade no clube?
Luís Carrilho – O andebol apareceu num projeto com as escolas e a Asso-
ciação de Andebol do Algarve. O meu filho começou a ir aos treinos e  a 
jogar andebol, enquanto eu fui convidado para esse projeto com as escolas, 
uma vez que joguei andebol.
De um momento para o outro, o projeto acabou e tivemos de encontrar 
um clube para exercer a modalidade. O Portimonense aceitou receber-nos e 
desde então somos Portimonense. Isto em 2018.

PS – Neste momento, apenas existem equipas de formação dentro do 
clube?
LC – As equipas são todas de formação. Em 2018 começamos com uma 
equipa de infantis e outra de iniciados. Com poucos atletas, mas fomos an-
gariando mais e mais. Antes da pandemia entramos nas escolas, ensinamos 
andebol a 1200 alunos e conseguimos trazer alguns para o clube. Infelizmen-
te a pandemia veio nos fechar as portas. 
Neste momento temos minis, infantis, femininos e masculinos. E temos 
também os iniciados desde o começo da modalidade no Portimonense. Vol-
tando ao feminino, temos uma equipa de iniciados/juvenis, que competem 
em juvenil. Quando tivermos mais atletas, separamos os grupos.

PS – O nível competitivo aqui no Algarve ainda tem muito para crescer?
LC – Penso que existem sete clubes aqui no Algarve. O andebol em Lagoa é 
desporto-rei, é a zona mais forte da modalidade e temos outras em equipas 
em Tavira, em Lagos e pouco mais. Há uma grande falta de atletas e apoios 
ao andebol no Algarve. Existem muitas outras modalidades e hoje todos que-
rem ser o Cristiano Ronaldo. O futebol continua a absorver muitos atletas 
para a formação. 

PS – Como definiria o grande o objetivo da secção de andebol num fu-
turo próximo?
LC – O objetivo é termos atletas minis e bambis. Sem esses o projeto não 
anda. Queremos manter os juvenis connosco até termos uma equipa de se-
niores, formada por esses jogadores, mas é um projeto a longo prazo. Ter 
uma equipa de veteranos comigo e com os treinadores também poderá acon-
tecer. Para ver se conseguimos chamar mais malta para virem ao andebol. 

PS – A filosofia das equipas de formação passa por formar atletas ou ci-
dadãos?
LC – Formar atletas e bons adultos para o futuro. Sou grato ao andebol por-
que aprendi muito. Sou o que sou hoje graças ao andebol em grande parte. 
Somos uma família e queremos incutir esse espírito familiar aos nossos atle-
tas. O andebol é acima de tudo para eles crescerem e se divertirem. 

Entrevista a Luís Carrilho, coordenador 
técnico do andebol do Portimonense
“Formar atletas e bons adultos para o futuro”
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O final da temporada de 2016/2017 marcou um virar de página na história 
do SC Espinho. Depois de vencer em casa o Oliveira do Bairro por 3-2, 

o emblema espinhense sagrou-se campeão distrital de Aveiro, garantindo a 
promoção ao Campeonato de Portugal. Olhando para a história centenária 
do clube, o titulo em si pode não parecer um marco importante, uma vez 
que o SC Espinho além de conquistas em divisões superiores, já marcou 
várias vezes presença na primeira divisão nacional. No entanto, o final da 
temporada 2016/2017 marca o reerguer de um clube que esteve quase com 
as portas fechadas, que tinha perdido qualquer tipo de ambição dentro do 
futebol, com enormes problemas financeiros, com infraestruturas ultrapassa-
das e sem qualquer tipo de rumo. Restava o voleibol e as modalidades, para 
dignificar o orgulho dos tigres.
Foram precisamente os adeptos que conseguiram alavancar o clube que hoje 
está em processo de desenvolvimento, com uma ambição desportiva que 
estava perdida há mais de uma década e meia. Bernardo Gomes de Almeida, 
adepto de berço do clube, com uma história de família que se cruza com a 
história do SC Espinho, assumiu as rédeas da coletividade em 2015, sem 
estruturas, sem formação, (quase) sem sócios e com a sua direção procu-

O Rugido da Costa Verde
E já são 107 os anos de glória do SC Espinho. A viver 
um período transitório, qualquer amante de desporto 
respeita a história dos “Tigres da Costa Verde”, um 
clube campeão, eclético e acima de tudo um clube 
cuja mística não se centra apenas nos atletas que ves-
tem de preto e branco, mas sim na sua massa adep-
ta, que vivem o “Espinhinho” com uma paixão sem 
precedentes. Para os adeptos vareiros não interessa a 
modalidade, a divisão, nem o adversário. Independen-
temente da adversidade, o rugido do tigre será sempre 
o rugido de um predador.

José Pedro Monteiro, capitão dos seniores masculinos do Voleibol do SC Espinho
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rou devolver o clube aos adeptos, recuperando passo a passo a sua massa 
associativa. Com jogadores feitos na casa e de novo com pessoas no estádio 
Comendador Manuel Violas, o SC Espinho jogava ao domingo nos distritais 
e o ambiente eletrizante fazia inveja a muitos clubes da primeira divisão na-
cional. Restaurantes cheios, tascas a abarrotar, peregrinações ao estádio, em 
2017 a cidade estava com o clube e o clube estava com a cidade. O regresso 
aos nacionais aconteceu e a exigência dos adeptos aumentou.
O município prometeu um estádio novo, o antigo Comendador Manuel 
Violas foi demolido e o SC Espinho começou a jogar, primeiro em Fiães, 
agora em Ovar. As condições ainda estão longe de serem saudáveis, mas à 
semelhança do que se passa no concelho, o SC Espinho é um clube em cons-
trução e o futuro, mais do que risonho, avizinha-se saudável.
Em 2018/2019, apenas dois anos após a subida aos nacionais, o SC Espinho 
esteve a um passo de chegar aos campeonatos profissionais, perdendo nos 
penalties contra o Casa Pia, no playoff de acesso à segunda liga. Apesar de 

falhado nesse ano o acesso, a direção assumiu que o objetivo do clube passa 
mesmo pelos profissionais. Em 2015 o objetivo era a estabilização do clube, 
neste momento o SC Espinho já sonha com outros voos. Após perder com 
o Casa Pia nesse ano, o SC Espinho perdeu também vários jogadores com 
uma qualidade individual substancial, para equipas de divisões superiores e 
para rivais onde a sua força não provém da massa adepta, mas sim do inves-
timento financeiro. 
Face à pandemia da COVID-19, a temporada 2019/2020 terminou de forma 
abrupta e o SC Espinho  viu o campeonato que disputava ser cancelado, im-
pedindo o clube de almejar o acesso à Liga 2.  Já a temporada 2020/2021 foi 
um pesadelo, excetuando na Taça de Portugal, prova essa onde os tigres foram 
a equipa sensação. No Campeonato de Portugal, o SC Espinho falhou o acesso 
à Liga 2 e à Liga 3, conseguindo quase por milagre a manutenção no Cam-
peonato de Portugal. Manutenção com sabor a descida, uma vez que o apare-
cimento da Liga 3, transformou o CP na quarta divisão nacional de futebol. 

Da esquerda para a direita: Miguel Amorim, Vice-Presidente do Espinho;
Bernardo Gomes de Almeida, Presidente do Espinho; Miguel Reis, Presidente da 
CM Espinho
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Olhando de novo para a massa adepta, apesar de todo o percurso diretivo dos últimos cinco 
anos, os associados do clube ambicionam muito mais. Para muitos, o lugar do SC Espinho é 
na primeira divisão nacional, um campeonato onde o clube espinhense marcou presença por 
onze vezes na sua história, conseguindo inclusivamente um sexto lugar. A última vez que o 
SC Espinho esteve na primeira divisão foi em 1996/1997, um ano inesquecível para todos 
os adeptos. 
Nessa temporada, a primeira liga era disputada por 18 equipas. No final da primeira volta o 
SC Espinho já tinha obtido 27 pontos e estava em quarto lugar na tabela classificativa, com 

https://mixtura.pt/
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acesso à Taça UEFA. O que se avizinhava de histórico acabou em tragédia e 
os tigres terminariam o campeonato com apenas 33 pontos, ou seja, apenas 
somariam quatro pontos em toda a segunda volta, terminando o campeo-
nato no 16º lugar, sendo despromovido para a segunda divisão. Face a esse 
acontecimento, existe ainda hoje entre os associados, um sentimento de in-
justiça e revolta, que apenas será corrigido quando o clube tiver uma nova 
chance de disputar a primeira divisão nacional.

O vólei é do SC Espinho! 
Apesar do futebol ser um tema da ordem do dia, o voleibol é a par do futebol 
a principal modalidade do clube. São mais de 30 os títulos conquistados no 
voleibol, uma modalidade onde efetivamente “o rugido é de vitória”. Para 
sermos mais específicos, são 18 os campeonatos nacionais conquistados, 11 
as Taças de Portugal vencidas, quatro supertaças, e uma Top Teams Cup, o 
único título europeu de voleibol conquistado por uma equipa em Portugal.
O Sporting Clube de Espinho tornou-se na maior potência desportiva por-
tuguesa de voleibol, apesar de não ser uma modalidade da sua fundação. 
A secção de voleibol surgiu em 1939 e foi através do desenvolvimento do 
voleibol nas escolas, que a cidade de Espinho se tornou conhecida como a 
“capital do voleibol”. Alguns dos melhores jogadores portugueses da história 
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da modalidade passaram pelo clube e conquistaram títulos. Em 2001, quan-
do na mesma equipa se encontram figuras como Miguel Maia, João Brenha, 
Hugo Ribeiro e José Pedrosa, os tigres foram à Turquia conquistar a Top 
Teams Cup, vencendo por 3-2 os russos do Izumrud Ekaterinburg. Importa 
não esquecer que Miguel Maia e João Brenha além de campeões pelo SCE, 
representaram Portugal em voleibol de praia nos Jogos Olímpicos de Atlanta 
em 1996 (4º lugar), Sidney 2000 (4ºlugar) e  Atenas 2004 (9º lugar). 
Neste momento o SC Espinho mantém-se igual a si mesmo no voleibol, 
sendo uma das equipas mais competitivas da primeira divisão nacional. Nos 
anos recentes, face ao super investimento do Sporting e supremacia do Ben-
fica, o clube não conseguiu voltar a ser campeão desde 2012. Ainda assim 
conquistou a Taça de Portugal 2016/2017 e a Supertaça 2017/2018. 

De forma a perceber melhor o fenómeno do voleibol na cidade de Espinho 
e em particular dentro do SC Espinho, a Portugal Sport esteve à conversa 
com Miguel Amorim, vice-presidente do clube e responsável pela secção de 
voleibol dos tigres da costa verde. Numa entrevista ocorrida na portentosa 
Nave Desportiva de Espinho, casa atual do voleibol do clube, o dirigente 
afirmar que “não existe nenhum clube em Portugal como o SC Espinho e 
com adeptos como os nossos. É uma mística que não se explica. Mas não 
encontram no voleibol em Portugal um ambiente como o nosso. E até por 
isso somos o melhor clube de voleibol da história deste país. Somos o mais 
titulado e o único com um título internacional”.
Apesar de distante do investimento financeiro de alguns adversários, Miguel 
Amorim assume que o SC Espinho não vira a cara à luta. “Tenho noção 
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que vamos enfrentar um campeonato extremamente competitivo. O nosso 
clube não tem o investimento do Benfica, do Sporting, nem do Fonte Bas-
tardo. Mesmo a Académica de Espinho e o Leixões estão decididos a postar 
fortemente na equipa de voleibol e financeiramente não temos a mesma 
disponibilidade deles. Mas a qualidade desta equipa não se mede por inves-
timentos, grande parte dos jogadores são da cidade, são portugueses e tem 
uma qualidade tremenda. Independentemente do dinheiro dos outros, o SC 
Espinho vai ficar num dos quatro primeiros lugares”.
Questionado sobre o voleibol feminino, Miguel Amorim assume o orgulho 
no facto dos tigres serem uma das poucas equipas com ambas as categorias 

seniores a disputar a primeira divisão, mas assume que em termos de inves-
timento, é muito complicado ter duas equipas a competir por lugares cimei-
ros. Ainda assim, o vice-presidente do SC Espinho preza o feito magnífico 
da subida à primeira divisão nacional, uma conquista alcançada por atletas 
criadas na casa do tigre. 
Como foi indicado, atualmente os tigres disputam os seus jogos na Nave 
Desportiva de Espinho, onde tem um campo próprio para o clube, sendo 
que a Nave é partilhada com outras associações e coletividades do concelho. 
Com um estádio para o futebol em construção, o pavilhão para albergar as 
modalidades do clube, será o próximo passo. “O estádio está neste momento 
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em construção e até estar pronto, o pavilhão estará em stand by. Após ter-
mos o estádio, a próxima grande obra irá ser o pavilhão, que será também a 
casa do voleibol. Não sabemos ainda onde ele será localizado, não sabemos 
se ficará perto do estádio, se ficará no centro da cidade, ou à beira-mar. Mas 
sabemos que é uma obra que vai acontecer”, esclarece Miguel Amorim. 
Sendo Miguel Amorim o principal responsável do voleibol, um dos assuntos 
a ser retratado espelha-se pela gestão que existe na modalidade. Em traços 
gerais, o sistema que foi implementado no clube quando assumiu a pasta do 
voleibol foi em seccionar o voleibol com um registo empresarial. Isto, apesar 
dos secessionistas trabalharem de forma voluntária. “Não é fácil trabalhar 
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oito horas e depois vir para aqui como dirigente e assumir a responsabili-
dade de te rum segundo emprego. Que acontece fora de horas, aos fins de 
semana e que não é remunerado. Por isso mesmo é que as pessoas que estão 
no voleibol são uns heróis. Temos das melhores formações do país e todo 
o trabalho é feito apenas por amor à camisola. Noutro clube isto não seria 
possível”, assegura.
Para terminar, fica o agradecimento do clube a um dos elementos mais queri-
dos do SC Espinho, o grande Toninho. “E por falar em dirigentes, tenho de 
deixar o meu apreço ao funcionário mais antigo desta casa e provavelmente o 
dirigente mais titulado no voleibol neste país. O Toninho é uma das figuras 
mais emblemáticas da história desta instituição, está connosco há muitos 
anos e apesar das dificuldades que atravessou, é um homem incrível e com 
um conhecimento ímpar no voleibol, quer na componente técnica, quer na 
componente humana. E isso vê-se na relação com a massa adepta, com os 
atletas, com os outros dirigentes. Toda a gente admira o Toninho e foi para Toninho, ex-dirigente do Espinho
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o homenagear, que criamos a Toninho Cup. Um torneio de pré-temporada 
que irá para sempre imortalizar este homem”.

A memória de António Leitão
Como se constata o SC Espinho foi o clube de alguns atletas olímpicos ao 
longo da sua história. Maia e Brenha formaram uma dupla olímpica inol-
vidável, no entanto o principal atleta do clube quando referimos a palavra 
“Olimpíada”, tem de ser o saudoso António Leitão. António Leitão foi não 
só um dos maiores atletas da história do clube, como um dos maiores at-
letas da história de Portugal. Nascido em 1960, a lenda espinhense apenas 
representou dois clubes na sua carreira: O SL Benfica e o Sporting Clube 
de Espinho. Para se perceber a importância que Leitão teve no atletismo, 
relembramos que ainda o hoje o record nacional dos 3000 metros lhe per-
tence, uma marca atingida em Bruxelas no ano de 1983, 7m39,60s. Um 
ano depois conquistaria nos Jogos Olímpicos de Los Angeles a medalha de 
bronze nos 5000 metros, e apesar de já estar contratualizado como atleta do 
Benfica, António Leitão permanece até hoje como único atleta formado no 
SC Espinho, a conquistar uma medalha olímpica. Ao serviço do SC Espin-
ho, venceu a medalha de bronze nos 1500 metros do Europeu de Juniores, 
em Bydgoszcz, em 1979.
Após terminar a carreira, António Leitão continuou a viver em Espinho, 
onde foi dono de uma loja de artigos desportivos. Faleceu em 2012, com 
apenas 51 anos, vitima de doença genética. Hoje, o atletismo mantém-se 
como uma das modalidades do clube, que ao fim de 106 anos continua a 
reger-se pelo ecletismo, agregando a par do atletismo, secções como a na-
tação, o triatlo, o boccia, desporto adaptado, bilhar, dança e o andebol. No 
caso do andebol, os tigres tem cinco presenças na primeira divisão nacional 
e uma boa base de formação. Após encerrarem por alguns anos a secção de 
seniores, há dois anos regressaram e neste momento já disputam a segunda 
divisão nacional. 

António Leitão, ex-atleta do Espinho e medalhista olímpico



http://grupomhoteis.pt/


Yoga e Surf
Duas paixões intensas que habitam no meu Ser. Resistência, equilíbrio e 
presença consciente...aprofunda a conexão do corpo com o mar.
Cada vez mais, aqueles que praticam Yoga e aqueles que surfam tem objeti-
vos e ideais em comum, já que ambos amam cuidar da Mãe Natureza, local 
onde encontram paz . Além disso, surfistas e yoguis trabalham incansavel-
mente para cuidar de seus corpos no sentido de  manter a saúde máxima.
Uma prática constante de Yoga não promove apenas um corpo saudável; 
cria um, e comandar as nossas e poderosas ondas da Mãe Natureza seria 
quase impossível sem a disciplina e o controle físico que um surfista e atleta 
exibem.
Foco e concentração 
Ondas, rebentação, outros surfistas, ler o mar...um “set” de acontecimentos 
Momento presente e consciente quando conectamos com a nossa respiração, 
quando levamos o nosso foco para dentro, quando o nosso equilíbrio aconte-
ce, quando deslizamos na onda, a conexão Yoga e Surf acontece ... .flow ride.

Reforço do Sistema Cardiovascular
Com enfoque na respiração abdominal/diafragmática, a respiração no Yoga 
é nasal e suave. Inspiramos de forma profunda, oxigenando energizando o 
corpo, e prolongamos a expiração de forma a permitir a libertação do dió-
xido de carbono, propiciando o relaxamento. A capacidade cardiovascular 
transforma-se a partir do momento em que aprendes a respirar. 

Aquecimento/Recuperação física 
Começo o meu aquecimento antes de entrar no mar com Surya Namaskar 
e Pranayama, movimentos fundamentais para preparar o corpo. Após surf 
escolho asanas para uma melhor e rápida recuperação e para que os músculos 
sejam intensamente alongados e trabalhados.
Exemplos -   ( prasarita, Phalakasana,Utthita Parsvakonasana,Navasana, 
Adho Mukha Svanasana...

“O mar cria ilusões, a onda as questões, o surf as respostas”
Breno Rigaud

https://www.facebook.com/YSShala
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Resumindo;
• Aumenta a flexibilidade e a amplitude de mo-

vimento
• Constrói a força do núcleo
• Melhora a postura 
• Reduz o risco de ferimentos
• Reduz o tempo de recuperação
• Alivia dores
• Melhora a consciência corporal e a coorde-

nação
• Aumenta a resistência 

• Energiza o corpo e a mente
• Relaxa os músculos do corpo, o que leva a um 

movimento mais eficiente

“Respiração é vida”
É uma prática desafiante e exige ao Yogui muita 
disciplina, força de vontade, austeridade e sobretu-
do bom coração e simplicidade.

Namasté. Aloha

https://www.facebook.com/YSShala
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Portugal Sport – Como é que o surf entrou na tua vida? Sabemos que 
existe uma história muito peculiar nesse sentido.
Pedro Melo – Tudo começou na altura da primária vinha sempre com os 
meus amigos jogar à bola para a praia. Um dia no mar, um dos meus amigos 
foi puxado pela corrente e numa tentativa de o salvar, acabamos todos em 
perigo. Os meus amigos conseguiram agarrar-se às pedras, eu continuei a ser 
puxado pela corrente e acabei salvo por um surfista. Uma pessoa que eu não 
conhecia.
Eu devia ter uns sete, oito anos e foi um momento insólito e inesquecível. 
O surfista tirou-me da corrente, apanhou a onda e o meu primeiro contacto 
acabou por ser aí. Foi uma sensação de tal forma marcante qual fiquei logo 
ligado ao mar e adrenalina foi tal no momento que apanhamos a onda, des-
lizamos o que me fez esquecer o perigo que tinha passado momentos antes. 
Uns anos mais tarde, com os meus pais no Algarve, eles compraram-me uma 
daquelas pranchas de esferovite e passei as férias de verão dentro de água. 
Quando voltamos ao norte, os meus pais compraram-me um novo material 
e comecei a juntar-me ao pessoal local, que surfava na zona. Juntamente 
com esse pessoal iniciamos o movimento do surf em Paramos e hoje o meu 
lifestyle todo está em volta do mar.

PS – Chegas-te a ser atleta de competição?
PM – Já depois de saber surfar fui viver para Espinho com os meus pais e 
o pessoal começou a fazer força para eu competir, apesar de que na altura 
gostava mais do free surf, até começar a fazer uns campeonatos regionais. E 

comecei a gostar, chegava quase sempre às meias finais e finais até que venci 
uma etapa de um regional em Espinho. Foi especial. Participei numas com-
petições nacionais, com alguns bons resultados. Ainda assim, consegui ser 
campeão regional no Furadouro, da Animalsurfshop em 2005/06

PS – Como surgiu o projeto da escola de surf?
PM – Este projeto não vem de agora. A primeira vez que avancei com um 
projeto desde género foi em 2006, quando era patrocinado pela Genesis, 
estava a correr o nacional e o meu patrocinador Rui Simões. “master do 
Bodyboard Nacional”. falou-me dessa possibilidade. Na altura falei com o 
presidente da Junta e avançamos com uma escola aqui em Paramos. 
Depois em 2008/9 comecei a dar aulas na Academia de Surf Palheiro Ama-
relo com o Professor Ribeiro do externato Santa Clara Porto. Foi uma ex-
periência cativante e que me fez gostar e crescer no âmbito do ensino da 
modalidade e sensibilização ambiental.
E em 2011, criei uma parceria com a Surf Jah Clube de Espinho. E durante 
dois anos tivemos a escola, correu super bem, fizemos dois campeonatos, o 
circuito regional do Grande Porto. Fiz uma parceria com a Associação Onda 
do Norte, onde estava envolvido o Manuel Centeno e em parceria criamos 
um regional onde trouxemos muita gente da zona norte. O primeiro ano 
correu muito bem e no segundo fiz o Bodyboard Norte Challenge, que foi 
muito bom, já com um grande apoio da ONDA, que nos emprestou uma 
carrinha adaptada para os júris, e também conseguimos sistema de júri da 
Refresh de topo. Tivemos cá atletas como o Manuel Centeno, Tiago Rami-

Entrevista a Pedro Melo – Paramos Surf School
“Paramos é perfeito para Surfar e estar em contacto com a Natureza”

https://www.facebook.com/espsurfjah
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rez, Rui Mendes, Tiago Silva, Bernardo Machado e Ricardo Faustino, a nata 
do bodyboard do Norte.
Nessa altura a minha vida também mudou um bocado, tive de fechar a escola 
por motivos pessoais, mas nestes 10 anos continuei muito ligado ao surf e ao 
mar, a dar aulas, trabalhei no Oporto Surf Camp, Surfing Life, Maceda Surf 
Camp, Espinho Surf in Company e em Carcavelos, na Angels Surf School. 
Fui também nadador salvador nas praias de Espinho três épocas balneares, 
e depois em 2017 tirei o curso de treinador de surf onde aprendi imenso, e 
claro depois de muitos anos a trabalhar para os outros, senti a necessidade de 
ter o meu negócio e pôr em prática o meu conhecimento no meu projeto, na 
minha Praia da Capela.
Sou um apaixonado pela praia de Paramos, na qual tenho uma ligação brutal 
e especial, com as pessoas locais e com esta praiam que na verdade foi onde 
o Bodyboard Surf começou para mim. Paramos têm muito potencial e é um 
grande spot para surfar, com pouco crowd. O que é bom, temos aqui um 

pequeno paraíso e a praia é perfeita para se desfrutar ao máximo do surf e 
estar em contacto com a Natureza.
E ainda temos a linda Lagoa de Paramos / Barrinha de Esmoriz, onde pode-
mos volta e meia surfar uma onda estática. Temos várias atrações desde do 
Mar /Surf à Lagoa, do hipismo ao aeródromo … 
E neste último ano, mais introspetivo, provocado pela pandemia, surgiu a 
ideia de voltar com a escola. Assim foi e cá estamos com a ESP,sendo que 
este verão correu muito bem. Apesar de no fundo só ter estado aberto dois 
meses, o balanço foi ótimo, apareceram muitas pessoas, houve um bom 
feedback e nesse sentido, também sou grato aos meus patrocinadores e 
parceiros Surfjah, que permitiram que este projeto fosse possível. Foram 
fundamentais para o investimento inicial e estarei sempre grato a quem 
me ajudou.
Estou super contente e com o foco de que para o ano quero estar ainda mais 
forte.

https://www.facebook.com/espsurfjah
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espsurfjah paramossurfschool

PS – Como caracterizas a filosofia da Paramos Surf School?
PM – A nossa filosofia é simples, a paixão pelo desporto, pelo mar e pela 
natureza. E o respeito pela mesma. Respeitar o meio ambiente, tentamos 
ter essa sensibilidade e passar isso a quem vem à nossa escola. Um surfista 
têm de ter esse tipo de preocupação e uma certa responsabilidade ambiental. 
Temos de estar preocupados em ter a nossa praia e oceanos limpos e passar 
essa mensagem a todas as pessoas.
Também é muito importante ensinar o praticante a ler o mar e a perceber 
um pouco sobre as condições e características da praia, ou do spot que vamos 
surfar. Uma pessoa que aprenda a surfar connosco, também vai ficar com 
a responsabilidade de saber como agir noutros sítios spots, perante outros 
surfistas e o mais importante, perante a Natureza. 

PS – O Surf é um desporto para qualquer pessoa?
PM –Claro que sim, podemos dar aulas tanto a um miúdo de cinco ou seis 
anos, como 50 ou 60 anos. Tudo depende da pessoa, mas não existe grandes 
restrições. Há pessoas com maior aptidão para desporto e para surfar e com elas 
a iniciação é fácil. Por outro lado, há algumas pessoas que tem mais dificuldade 
e demoram mais tempo a lá chegar. Mas toda a gente pode aprender a surfar.

PS – Além dos benefícios para a saúde física de uma pessoa, o surf pode 
também trazer benefícios para a saúde mental de um praticante?
PM – Tenho a certeza que sim. O surf promove o equilíbrio entre a saúde 
mental e física. Aliás, uma pessoa para estar bem mentalmente, tem de estar 
bem fisicamente e vice-versa. E onda após onda, um surfista supera vários 
obstáculos quando vai para o mar e essa capacidade de superação é impor-
tante mais tarde, refletindo-se no seu dia a dia.

PS – Quais são as tuas perspetivas daqui para a frente?
PM – O objetivo é continuar a trabalhar na mesma linha, com paixão e res-
peito pela mãe natureza. Sei que é o primeiro ano, mas a ideia é manter o 
trabalho que tem sido desenvolvido até ao momento. Vamos também criar 
novas dinâmicas, vamos criar umas sinergias entre surf e yoga. 
E não vamos esquecer a sensibilização ambiental.
Desde já agradeço a todos aqueles que sempre que me apoiaram, e que fize-
ram parte desta caminhada e a tornaram mais especial e inesquecível.
Quero fazer um agradecimento muito especial à minha namorada, Paula 
Soares “SURYA”, por estar sempre presente no dia a dia da ESP e pela forma 
que te envolveste e abraçaste o projeto desde do início!   

Aloha

https://www.facebook.com/espsurfjah


https://www.facebook.com/paulopaulazedabanana/


https://www.remax.pt/agente/jose-cabrita/122881057

