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A1 Injeção imediata de capital vai permitir respirar - António Santos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-03-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=662498

 
Aos 60 anos, preocupado com o  estado lastimável e calamitoso  a que chegou o clube, António
Santos, treinador da equipa de andebol, lidera a Lista B às eleições de hoje.
 O Vitória tem um passivo, SAD e clube, que estimo em 54 milhões de euros: 29 milhões de euros a
SAD, 25 milhões de euros o clube , começa por salientar o candidato, em entrevista que pode ler esta
sexta-feira em A BOLA.
 
- Qual a razão de fundo que o levou a avançar com a sua candidatura a presidente do Vitória? Como a
define?
 
- Tenho coração vitoriano. E estou preocupado com o estado lastimável em que o meu clube vive, e
calamitoso a que chegou. Também sou pessoa de causas, dediquei toda a vida ao desporto, e ao
Vitória. Gostava de colocar essas minhas características ao serviço do meu clube.
 
- Vítor Hugo Valente aludiu a  vendedores de ilusões . Enfia a carapuça?
 
- Não deve ser: além de transparente, o nosso programa é ambicioso. Todos temos de pautar a nossa
vida, e o Vitória também, com ambição. Não é utopia quando assinamos contrato com um investidor
no valor de 10 milhões de euros, com 200 testemunhas. Isto é concreto.
 
- Os chineses da Noble Fortune, 'holding' da Iberia Universal. E não o vão obrigar a ter um 'x' número
de chineses no plantel e a ter de apresentar um no onze, isso está no contrato?
 
- Não há obrigatoriedade alguma. Não está nas cláusulas do contrato. Utopia é, isso sim, pensar que
se tira o Vitória da beira do abismo, onde se encontra, sem dinheiro, isso sim. O Vitória tem um
passivo, SAD e clube, que estimo em 54 milhões de euros: 29 milhões de euros a SAD, 25 milhões de
euros o clube.
 
- Esse número é sem a auditoria que quer fazer às contas, se for eleito esta sexta-feira?
 
- A auditoria será a posteriori. Por isso é que qualquer um dos outros dois candidatos, Fernando
Oliveira e Vítor Hugo Valente, fogem da auditoria como o diabo da cruz! Assumo o compromisso:
mesmo que não ganhe faremos a auditoria, pagamo-la ao clube! Mas não abdicamos de escolher a
empresa que a fará. O custo rondará os 30 mil euros, mas a auditoria paga-se por si, pois presumo
que iremos descobrir mais podres e outras verdades.
 
- Ao candidatar-se contra o presidente, não se está está a 'por a jeito' para não receber do 'patrão'
este mês?
 
- Eu?! Não. Não recebo um tostão, trabalho graciosamente para o clube. Se fosse funcionário do
clube, não me podia candidatar.
 
- É possível acreditar num Vitória europeu?
 
- A resposta é simples: em 12 anos, quando marcou o Vitória presença numa prova europeia? Com
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Fernando Oliveira... zero! Qual a meta da equipa principal de futebol? Não descer de divisão. De
repente consegue-se, a estalar os dedos, como por magia, recolocar o Vitória na Europa?! Alguma
coisa está errada. E com 24 a 26 jogadores novos a serem contratados, em média, a cada época?! Em
oito épocas de Fernando Oliveira, só em três não trocou o treinador! Isto traz instabilidade e é
oneroso. O Vitória é um clube à deriva: aquilo não existe, é surreal! O Vitória é um gigante
adormecido e que queremos acordar!
 
- E o senhor aparece com um parceiro chinês e 10 milhões.
 
- Não vejo qual é o espanto: é capital como qualquer outro! Portugal é atrativo para os chineses, um
país com uma economia emergente. Os chineses não têm a EDP? E o Hospital da Luz? Então, qual é o
drama do Vitória ter capital chinês?! Desde que tenhamos o dinheiro. O CEO da Noble Fortune é um
dos maiores acionistas do Jiangsu Suning, clube que comprou o Alex Teixeira e o Ramires, por
exemplo. Ou seja, não estamos a falar de desconhecidos. E a injeção imediata de capital permitirá ao
Vitória respirar.
 
24-03-2017
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HOJE 
BASQUETEBOL 
18h30 
Illiabum-Benfica, oitavos de 
final da Taça, em Gondomar. 

AMANHA 

FUTEBOL SUB-19 
16h00 
Turquia-Portugal, P. Ferreira. 

ANDEBOL, COPA EUROPEIA 
16h00 
Benfica-Melsugen, Luz, Lisboa. 
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Estádio do Bonfim. Os candidatos pretendem recuperar os terrenos 
anexos para fazerem melhorias no recinto e apostar no ramo imobiliário 

PERGUNTAS DOS CANDIDATOS A PRESIDÊNCIA DO V. SETÚBAL 

QUAIS SÃO AS BASES DO SEU PROJETO? E A PRIMEIRA MEDIDA? 
COMO PENSA RECUPERAR FINANCEIRAMENTE O CLUBE? 
QUAIS SÃO OS OBJETIVOS PARA A EQUIPA DE FUTEBOL? 

PERFIL 

Fernando Oliveira 
Empresário, de 75 anos, nota-
bilizou-se como jogador da 
COE. Foi adjunto de Jimmy Ha-
gan no Sporting. É o atual pre-
sidente do Vitória. 

1 Posso afirmar que já tenho 
um parceiro europeu que vai 
permitir ao Vitória dar um 
salto qualitativo. Quero dar 
continuidade ao nosso traba-
lho, construir a academia, 
unir a cidade ao clube, fazer 
uma campanha para anga-
riação de novos sócios e res-
tituir o património do clube. 

2  A recuperação já existe e 
está a ser feita. Temos os pa-
gamentos aos jogadores em 
dia, o que se traduz nas boas 
exibições que têm feito. 

3  Dar seguimento ao traba-
lho que vamos desenvolver 
na academia. Utilizar a for-
mação para construir uma 
equipa mais forte para recu-
perar o estatuto europeu do 
clube com um lugar entre os 
seis primeiros. Não podemos 
andar neste ziguezague. 

António Santos 
É o treinador do andebol sénior 
do Vitória. Tem 62 anos e é co-
nhecido por 'Picas'. Substituiu 
Mauro de Almeida na liderança 
da Lista B. 

i As bases assentam em três 
eixos: questões desportivas, 
sociais e empresariais. A pri-
meira medida é pagar os sa-
lários aos funcionários do Vi-
tória, que têm os ordenados 
em atraso desde novembro 
de 2016. Vamos ter muito 
trabalho e precisamos de 
funcionários motivados. 

2 Juntar o investimento des-
portivo através do imobiliá-
rio, num processo integrado 
e criador de emprego. Assi-
naremos um contrato com 
um investidor por 10 milhões 
de euros para recuperar os 
terrenos do Bonfim para a 
construção do Estádio 

3 o primeiro ano é para pro-
jetar o Vitória do 72  lugar para 
cima e a médio prazo colocar 
o clube no patamar europeu, 
onde merece estar. 

Vítor Hugo Valente 
Advogado setubalense, de 56 
anos, já esteve na SAD do Vitó-
ria, de onde saiu em 2012. Inte-
grou a equipa diretiva de Fer-
nando Oliveira entre 2009/12. 

1  As bases são as 47 medidas 
do nosso programa que nos 
obrigamos a cumprir. Vitó-
ria, Paixão, Compromisso. 
Não haverá uma medida 
bandeira. Queremos a recu-
peração dos terrenos do Bon-
fim, preparar a nova época e 
reunir com as modalidades 
para resolver os problemas. 

2  Propomos estabilizar o clu-
be, organizar e redefinir no-
-vos patamares competitivos. 
Ternos um parceiro, não um 
investidor. Temos de cum-
prir o PER do clube e da SAD. 

3  0 Vitória não pode andar 
a lutar pela permanência. É 
preciso melhorar a estrutura 
da SAD e dotar o plantei para 
apontar a lugares europeus. 
Não rasgamos contratos dos 
direitos televisivos, mas há 
um caminho a percorrer. 

E E OES 

V. SETÚBAL 
DECIDE FUTURO 

TRIO O  Fernando 
Oliveira, António Santos 
e Vítor Hugo Miguel são 
os candidatos à 
presidência do Vitória 
ELEITORES O  Cerca de 
dez mil sócios do Vitória 
podem participar hoje 
nas eleições. Cada sócio 
vale um voto 

MÁRIO FIGUEIREDO 

F
ernando Oliveira, António 
Santos e Vítor Hugo Va-
lente são os três candida-

tos à presidência do V. Setúbal 
que hoje vai levar às urnas cerca 
de 10 mil vitorianos. 

A ausência de um regulamen-
to eleitoral faz com que qual-
quer sócio, desde que maior de 
idade, possa votar no sufrágio 
de hoje. Basta ter o cartão de só-
cio para participar, mesmo que 
se inscreva apenas hoje de ma-
nhã. Além disso, cada sócio re-
presenta um voto. Ou seja, não 

FERNANDO OLIVEIRA TEM A 
ACADEMIA COMO OBJETIVO 
PARA ESTE MANDATO 

ANTÓNIO SANTOS QUER 
PAGAR SALÁRIOS EM 
ATRASO A FUNCIONÁRIOS 

VÍTOR HUGO VALENTE 
PRETENDE UMA EQUIPA 
PARA ATACAR A EUROPA 

há benefício para os mais anti-
gos, como acontece, por exem-
plo, no Benfica, Sporting ou 
FC Porto, cujo número de votos 
depende dos anos de filiação. 

Os sadinos têm três candida-
tos para escolher e a campanha 
eleitoral tem revelado diferen-
ças e as semelhanças entre eles. 
Em sintonia está a vontade de 
elevar o V. Setúbal ao estatuto  

europeu, consolidando a equi-
pa e as finanças. 

Um dos pontos comum entre 
os candidatos é a vontade de 
manter o atual treinador no co-
mando da equipa. José Coucei-
ro vai continuar no clube inde-
pendente do Ondidato que hoje 
à noite celebrar a vitória. 

José Couceiro tem sido o res-
ponsável pela boa campanha da 
equipa de futebol. Está a fazer 
um campeonato tranquilo e não 
se intimidou nos jogos com os 
grandes, tendo apenas perdido 
como Sporting em Alvaiade. 

Há investidores europeus (lis-
ta A) e chineses (lista B). Já a Lis-
ta C prefere falar em parceiros. 
Fernando Oliveira, o atual 

presidente, voltou à ideia da 
construção da academia que 
considera fundamental para 
apostar na formação. Diz que 
não há salários em atraso no Vi-
tória, mas os outros candidatos 
contestam. 

O questão do empréstimo de 
jogadores também divide os 
candidatos. O atual presidente 
considera fundamental para o 
clube dispor de jogadores jo-
vens de qualidade. Já Vítor Hu-
go Valente considera que não é 
uma prioridade e até admite 
uma parceriá com um clube do 
Campeonato de Portugal para 
rodar os jogadores. Por seu tur-
no, António Santos faz questão 
de frisar que não quer que o Vi-
tória seja uma "barriga de alu-
guer" dos grandes. A aposta na 
formação é também comum aos 
três candidatos. • 
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ANDEBOL 

Portugal-Suíça em Loulé 
com bilhetes a 3 euros 
a O Pavilhão Desportivo Municipal 
de Loulé vai engalanar-se para receber, a 
7 de maio (15 h), o Portugal-Suíça, na 3.a  
ronda do Grupo 5 de qualificação para o 
Europeu de 2018. Os bilhetes custam 3 
euros e já se encontram à venda. 
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ANDEBOL Já com poucas 
hi eses no Campeonato, o 
Be ca vira-se para a Taça 
EHF defrontando, amanhã, os 
ale es do Melsungen. O 
late Belone Moreira está 
conf ante para o duelo da Luz: 

casa é para ganhar todos os 
jogos", disse à BTV. 

Página 7


