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Abertura

“Os lugares mais recônditos do Inferno 
estão reservados para todos aqueles que 
escolhem a neutralidade, em tempos de 
crise moral” 

Dante Alighieri

A Senhora Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, 
anunciou no dia um de Setembro de 2020, 
a aquisição do direito de superfície dos ter-
renos do Estádio do Bonfim,  pelo valor de 
1,5 milhão de euros e defendeu uma investi-
gação à despromoção da equipa de futebol 
do Vitória. 

“Apresentámos uma proposta de 1,5 mi-
lhão de euros, em carta fechada, porque 
tínhamos indícios de haver vários interes-
sados na aquisição dos direitos sobre os ter-
renos do estádio [hipotecados pela Vitória 
SAD], eventualmente até com interesses 
especulativos, e não quisemos correr o 
risco de o Vitória de Setúbal se ver priva-
do da utilização do complexo desportivo 
do Bonfim”, disse à agência Lusa a autarca 
setubalense.

No passado dia dois de Julho, a Câmara 
Municipal de Setúbal já tinha anunciado que 
o executivo camarário tinha aprovado, por 
unanimidade, a aceitação dos créditos hipo-
tecários de uma entidade bancária sobre o 
direito de superfície do denominado Lote 
8, que inclui os terrenos do Estádio do Bon-
fim, do Bingo e da Casa do Guarda, mas o 
negócio só foi concretizado agora, através 
da licitação em hasta pública.

A compra do direito de superfície do 
Lote 8 pela autarquia foi efectuada no 
âmbito da aquisição ao Banco Comercial 
Português (Millennium BCP) de créditos 
hipotecários privilegiados, no valor de 2,1 
milhões de euros.

A cidade e clube ficam assim com a ga-
rantia de que o estádio, estando na posse 
plena do município, poderá continuar a 
ser utilizado para a finalidade para que foi 
construído pelos setubalenses e o Vitória 
fica livre da preocupação de perder o seu 
histórico campo em qualquer operação 

A Câmara Municipal de Setúbal 
e o Vitória 

PENSAR SETÚBAL  

Giovanni Licciardello

imobiliária especulativa.
Para assinalar este momento, o executivo 

municipal esteve na presença de Carlos Car-
doso e Herculano, velhas glórias e figuras 
lendárias do Vitória Futebol Clube, 

Herculano foi o vencedor de duas Taças 
de Portugal e Carlos Cardoso venceu uma 
Taça de Portugal, como futebolista e como 
treinador conseguiu manter o Vitória na 1ª 
Liga, sempre que foi chamado a desempe-
nhar essas funções.  

A Herculano fizeram questão de entre-
gar, neste que foi também o dia seu ani-
versário, uma cópia da acta de licitação do 
direito de superfície do Estádio do Bonfim, 
agora na posse plena do Município, como 
demonstração de profunda solidariedade 
com os sócios do Vitória e todos os vito-
rianos.

Para além disso, na última reunião de câ-
mara, foi aprovada por unanimidade a ela-
boração de uma carta dirigida à Liga, onde 
se questionavam as declarações infelizes, 
inoportunas e parciais de Pedro Proença 
” Não está nas competições profissionais 
quem quer, mas quem pode...”, bem como 
a necessidade do Tribunal Arbitral do Des-
porto se pronunciar em tempo útil para que, 
consoante a decisão judicial, possa, ou não, 
ao Vitória Futebol Clube ser reconhecido o 
direito de participar nas competições pro-
fissionais da próxima época futebolística. 

Cara Maria das Dores Meira e distintos 
membros da Câmara Municipal de Setúbal.

Como setubalense e vitoriano dirijo-me 
a todos vós com muita, muita emoção, 
manifestando-lhe o nosso imenso rego-
zijo, agradecimento e reconhecimento 
pela fundamental, oportuna, estruturante 
e importantíssima decisão que tomaram.

Nas ocasiões de aperto, de dificuldades e 
de grandes constrangimentos que atraves-
samos, é que se vêem os amigos.

Com esta decisão do município, ficamos 
todos com uma sensação de conforto.

Muito obrigado, Câmara Municipal de 
Setúbal e Bem Hajam.    
Professor

Celebramos hoje o dia da Cida-
de mas também o dia de Bo-
cage. Essa rara circunstância 
de termos associado ao dia 

da nossa cidade a figura dum poeta, 
só pode constituir um enorme orgu-
lho. Bocage deixou-nos um enorme 
património cultural, mas também um 
enorme de legado de irreverência. O 
nosso Elmano Sadino deixou ao mun-
do uma invejável obra com uma visão 
e temperamento românticos. 

Bocage, poeta da liberdade, críti-
co, emotivo e mordaz é o poeta da 
Freguesia de São Sebastião, nasceu 
na rua Edmund Bartissol, no Bairro 
de São Domingos, onde existe uma 
casa-museu com uma importante 
exposição permanente dedicada à 
sua vida e obra (para além arquivo 
fotográfico Américo Ribeiro).  A fre-
guesia já lhe prestou tributo com o 
seu próprio nome - a Freguesia de São 
Sebastião já foi Freguesia de Bocage. 

Dia da cidade

OPINIÃO

Nuno Costa 

nagem só com as iniciativas desen-
volvidas por esta altura. A Cidade 
presta-lhe homenagem todos os dias 
com aquilo em que se transformou. 
Setúbal, hoje, recusa-se ser uma ci-
dade mecânica e indiferente. Setúbal 
para além da evidente requalificação 
do seu espaço público, que nos deixa 
todos satisfeitos, é hoje uma cidade 
muito mais humanizada, fruto do 
intenso trabalho no que diz respeito 
ao incentivo à participação de todos 
no debate, na discussão e na constru-
ção coletiva pela melhoria das nossas 
condições de vida. Setúbal é hoje uma 
cidade com um arrojado programa 
cultural e desportivo, fruto da conju-
gação de esforços entre autarquias 
e movimento associativo. Setúbal é 
solidária, fraterna e claro, irreverente!

Viva Bocage, viva Setúbal

Presidente da Junta de Freguesia 
de São Sebastião

Hoje é a Cidade que lhe presta 
homenagem. Associadas ao dia da 
cidade temos as Comemorações Bo-
cagianas. Temos um vasto conjunto 
de iniciativas culturais, desportivas e 
de lazer, desenvolvidas em conjunto 
pelo município e pelo movimento as-
sociativo. Existem eventos para todos 
os gostos. Justa homenagem! 

Mas a cidade não lhe presta home-

António Mendes, presidente da Fe-
deração de Setúbal do PS encerrou o 
XIX Congresso Federativo do PS que 
decorreu ontem no Fórum Cultural 
de Alcochete com o compromisso 
de transformar o partido na primeira 
força política do distrito, declarando 
que a primeira ambição é “liderar o ter-
ritório em termos autárquicos”, onde 
restam municípios estratégicos: como 
Moita, Setúbal e Alcácer do Sal.

Um objectivo que considera “difícil”, 
mas “concretizável” e recorda que, se 
há quatro anos o PS tivesse proposto 
essa meta, o próprio partido não acre-
ditaria que fosse possível.

“Por isso, há quatro anos, inscreve-
mos nos nossos objectivos a meta de 

XIX CONGRESSO FEDERATIVO DO PS SETÚBAL

Socialistas empenhados na 
conquista do distrito em 2021

ter mais votos, mais mandatos e mais 
percentagem”. Objectivos que não só 
foram “conseguidos” como supera-
dos”, defende.

O presidente da distrital assumiu 
que o PS está disponível para lutar, 
não só pelos 308 municípios do país, 
mas, sobretudo, pelos 13 do distrito, 
“voto a voto”, em 2021.

Motivos que levam António Mendes 
a afirmar que o PS avança para uma 
nova meta com “prudência”, mas 
também com confiança. E, “apesar 
de reconhecer a grande diferença 
que ainda existe entre o PS e o partido 
[CDU] que tem liderado a maioria dos 
municípios no distrito”, o presidente 
da distrital reafirmou publicamente a 
sua confiança no no trabalho de “Inês 
de Medeiros, Frederico Rosa, Nuno 
Canta, Fernando Pinto e Nuno Masca-
renhas, que lideram cinco municípios 
com grande competência”, ressalva.

António Mendes também não es-
queceu as freguesias socialistas, como 
Alvalade do Sado,Palmela ou o Torrão, 
em concelhos onde o PS não é líder, 
mas tem tido “uma guarda avançada”, 

reconhecendo o trabalho “que têm fei-
to ao logo dos últimos anos”, apesar 
das diferenças partidárias.

Ana Catarina Mendes, líder par-
lamentar do PS, apelou à unidade 
no interior do partido para que seja 
possível alcançar estas metas. E a 
deputada Eurídice Pereira destacou 
a necessidade de combater a direita 
extrema, ao mesmo tempo que focou 
a necessidade de serem dadas respos-
tas aos jovens.

Os candidatos às Comissões de 
Coordenação de Desenvolvimento 
Regional (CCDR) Ceia da Silva e Teresa 
Almeida também intervieram na recta 
final do congresso.

Ceia da Silva realçou a importância 
de uma aposta forte nos portos de Si-
nes e Setúbal. E Teresa Almeida des-
tacou como fundamental a captação 
de fundos comunitários para a região.

Durante o congresso foi eleita a 
Comissão Política Distrital, Comissão 
de Jurisdição e da Fiscalização Econó-
mica e Financeira. A tomada de posse 
destes órgãos decorrerá no dia 27, em 
Almada.

O recém reeleito 
presidente da distrital 
do PS, António Mendes, 
assume que há quatro 
anos esta meta não 
seria possível
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“aos estabelecimentos de ensino 
do distrito” setubalense, revelou 
o partido laranja em nota de 
imprensa. Os social-democratas 
não poupam críticas à tutela, 
quanto à preparação do regresso 
às aulas. “O Governo planeou tarde 
o ano lectivo e tem andado sempre 

atrasado na concretização de várias 
medidas indispensáveis para o 
bom funcionamento das escolas”, 
consideram, ao mesmo tempo que 
lembram as iniciativas dinamizadas 
no parlamento e junto de vários 
organismos representativos do 
sector educativo.

Deputados do 
PSD vão hoje 
à Escola Lima 
de Freitas em 
Setúbal

Os deputados do PSD visitam 
hoje, pelas 10h00, a Escola Básica 
e Secundária Lima de Freitas, 
em Setúbal. A visita insere-se 
no “roteiro de auscultação da 
comunidade escolar” que os social-
democratas têm vindo a realizar 
e que “termina” com deslocações 

PUBLICIDADE

Alexandre Santana é o novo 
treinador do Vitória FC

Já é conhecida a equipa técnica que 
orientará o Vitória no Campeonato de 
Portugal, que será liderada por Ale-
xandre Santana. O antigo treinador 
dos juniores assume o maior desafio 
da carreira, depois de na época ante-
rior ter estado ao leme dos juniores. 

O técnico de 42 anos começou a 
carreira de treinador no Bonfim co-
mo adjunto dos sub-15, em 2006/07, 
transitando para os sub-19 em 
2008/09. Deixou o Vitória para tra-
balhar como adjunto no Comércio e 
Indústria, cargo que acumulou com 
o de selecionador distrital da Asso-
ciação de Futebol de Setúbal. Foi 
ainda adjunto no Cova da Piedade 
(2016/17) e Fabril (2018/19), antes 
de regressar para os juniores vito-
rianos. Esta época começou como 

Miguel Nunes Azevedo

Técnico de 42 anos 
começou a temporada 
nos sub-23 e assume 
o comando da equipa 
principal, sucedendo 
a Lito Vidigal. Nota 
positiva no primeiro 
teste

EQUIPA TÉCNICA APRESENTADA

treinador dos sub-23, assumindo o 
cargo da equipa principal quando a 
administração colocou um ponto final 
no projeto.

Para a estreia no Campeonato de 
Portugal, Alexandre Santa contará 
com o apoio dos adjuntos Rúben 
Conceição, João Nicolau, Hugo 
Grosso, Ricardo Cavaco (prepara-
dor físico), Diego Silva (treinador 
de guarda-redes) e João Gato (ob-
servador/analista). De realçar que, 
conforme O SETUBALENSE avançou 
na semana passada, o antigo avan-
çado Albert Meyong não continua 
na equipa técnica e poderá mesmo 
rescindir o contrato que o liga ao clu-
be, válido por mais uma temporada.

Vitória em duelo de históricos
Naquele que foi o primeiro particular 
desta pré-época, o Vitória venceu o 
Belenenses por 3-1 no Restelo. Nes-
te duelo de históricos participaram 
alguns jogadores que transitam da 
época passada e que poderão con-
tinuar no clube. Foram utilizados 
João Valido, Lucas Paes, Alexandre 
Mendes, Marcos Raposo, Pedro Jo-
sé, Bruno Langa, Derick Poloni, José 
Semedo, Guilherme Ribeiro, Rodrigo 
Jorge, Bruno Ventura, André Sousa, 
Mathiola, Zequinha, João Marouca, 
Kamo-Kamo, Bruno Luz, Tiago Nas-
cimento e João Mendes com Bruno 

Ventura, Mathiola e Zequinha a mar-
carem os golos do conjunto setuba-
lense e Nelson Mendes a reduzir para 
os azuis. 

De acordo com o clube, estavam 
indisponíveis para dar o seu contri-
buto Josué Duverger, João Meira, 
Alexsandro, João Serrão, Vinícius, 
Diogo Martins, Bruno Almeida, 
Hachadi, André Pedrosa, Gonçalo 
Santos e Nuno Valente. De realçar 
ainda que esta é a equipa do Clube 
de Futebol Os Belenenses, que milita 

na AF Lisboa, e não da SAD, que joga 
na I Liga

Makaridze despede-se  
e ruma a Espanha

Através das redes sociais, o guar-
da-redes Makaridze confirmou a sua 
saída do Vitória e rumou a Espanha, 
assinando um contrato válido por duas 
épocas com o Almería. ”Tudo na vida 
tem um fim e hoje é dia de terminar 
a minha ligação com um dos clubes 
que mais me marcou na minha car-

reira. Não podia sair sem deixar uma 
palavra para os melhores adeptos em 
Portugal, os meus vitorianos! Foi um 
enorme prazer vestir esta camisola, 
defender esta gente, que sempre me 
apoiou e acarinhou, independente-
mente do momento.É um orgulho 
fazer parte desta família tão grande 
quanto resiliente. Muito obrigado por 
tudo a cada um de vocês. O nosso lu-
gar é na I Liga e é lá que rapidamente 
vamos chegar. Não tenho a mínima 
dúvida”, escreveu o georgiano.

O treinador 
conta com 
o apoio dos 
adjuntos Rúben
Conceição, 
João Nicolau, 
Hugo Grosso, 
Ricardo Cavaco, 
Diego Silva e 
João Gato

DR



Setúbal Municipal de Setúbal, vai contar 
mais uma vez com a participação 
de diversos restaurantes, que vão 
incluir na sua ementa, no decorrer 
destes dias, receitas nas quais o 
choco vai ser o rei. No passado 
ano foram 67 os restaurantes que 
aderiram à iniciativa. 

Semana do 
Choco regressa 
à cidade de 2 a 11 
de Outubro

Depois de duas semanas 
dedicadas ao carapau e às ostras, 
a cidade sadina está-se a preparar 
para receber entre os dias 2 e 11 
de Outubro a Semana do Choco, 
alimento fortemente ligado à 
gastronomia setubalense. O 
evento, organizado pela Câmara 
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Comemorações abrem com Tito Paris 
e encerram com memória a Amália

Amanhã, é feriado em Setúbal. 
Comemora-se o Dia da Cidade e os 
255 anos do nascimento de Bocage, 
tido como o maior poeta nacional 
do arcadismo lusitano. Este ano, no 
âmbito das comemorações, vai ainda 
ser relembrada a maior voz do fado, 
Amália Rodrigues, isto num progra-
ma que inicia hoje com um concerto 
do músico cabo-verdiano Tito Paris, 
às 21h30, no Fórum Luísa Todi, com 
entrada gratuita.

Um programa de comemorações, 
e muito mais, que pode ser acompa-
nhado na revista A Região, dedicada 
à Cidade de Setúbal, distribuída hoje 
com o jornal O SETUBALENSE.

Com diversos eventos culturais, 
desportivos e inaugurações, as me-
morações, numa iniciativa da Câmara 
Municipal com o envolvimento de as-
sociações locais, vão decorrer até dia 

O presidente Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores Politécnicos 
(CCISP) alerta que os custos que as 
instituições estão a ter com a prepa-
ração do ano lectivo podem tornar-se 
rapidamente incomportáveis.

Pedro Dominguinhos, também 
presidente do Instituto Politécnico de 
Setúbal, afirma que estas instituições 
de ensino estão a ser “confrontadas 
com um acréscimo de custos extre-
mamente significativo o que se vai 
tornar incomportável a curto prazo”. 

Humberto Lameiras

Concertos, exposições, 
entrega de medalhas 
honoríficas, 
homenagens e 
inaugurações vão 
marcar o programa 
deste ano  

DIA DA CIDADE E 255 ANOS DE "ELMANO SADINO"

REORGANIZAÇÃO DAS AULAS EM TEMPO DE PANDEMIA

MÁRIO ROMÃO

20. O primeiro ponto alto é amanhã, 
pelas 9h00, com a cerimónia do has-
tear da bandeira no edifício dos Pa-
ços do Concelho, à qual se segue uma 
interpretação do Hino do Município 
por Marcos Santos e pelo Coro Afina 
Setúbal, ambos da cidade.

Depois o executivo municipal e co-
mitiva, rumam à estátua de “Elmano 
Sadino” para homenagem ao poeta, 
com a habitual deposição de flores 
no monumento erguida na Praça de 
Bocage em sua honra. Um momento 
que conta com a leitura de poemas 

pela Associação Cultural TOMA – Tea-
tro Oficina Multi Artes.

Para as 10h00 está marcada a ses-
são solene, no Fórum Municipal Luísa 
Todi, que inclui homenagem aos tra-
balhadores municipais aposentados 
e entrega de medalhas honoríficas a 
uma centena de personalidades e en-
tidades. A cerimónia tem transmissão 
em directo a partir do canal oficial da 
autarquia no YouTube, “Município de 
Setúbal”.

A marcar este feriado municipal 
fica ainda a inauguração da obra 

de reabilitação na Estrada Nacional 
10, com mural artístico de Smile, às 
15h00, e dos novos Centro Munici-
pal de Natação de Águas Abertas de 
Setúbal, às 15h30, e Centro Munici-
pal de Actividades Subaquáticas, às 
16h30, ambos no Parque Urbano de 
Albarquel.

Nesta terça-feira, a Casa Bocage, 
edifício onde se atribui o local de 
nascimento do poeta setubalense 
em 1765, está de portas abertas en-
tre as 15h00 e as 19h00 para visitas 
guiadas. No mesmo dia, o município 
organiza os peddy papers urbanos 
“Experienciar Setúbal”, às 09h00, 
para vincar o conhecimento sobre o 
património setubalense, e “Caminhos 
com Estória”, às 15h30, pelos bairros 
dos Pescadores e Grito do Povo.

O Dia de Bocage e da Cidade re-
serva ainda uma edição especial da 
Mostra de Saberes e Sabores de Se-
túbal, no passeio junto da entrada da 
Casa da Baía, entre os dias 12 e 15, das 
14h30 às 20h00, com a participação 
de uma dezena de produtores locais 
e trabalho ao vivo de artes e ofícios.

Além do dia 15, as comemorações 
dos 255 anos do nacimento de Ma-
nuel Maria Barbosa du Bocage, com 
mais de duas dezenas de activida-
des, com poesia, música, tertúlias 
e apontamentos cénicos, incluem 
outras iniciativas ao longo do mês 
de Setembro.

Pedro Dominguinhos alerta que politécnicos vão ter uma carga financeira incomportável 

Depois do hastear da bandeira é prestada homenagem a Bocage 

Este desnivelamento financeiro passa 
pela relação do aumento de investi-
mento, por exemplo em mais tecno-
logia, máscaras e batas, associado à 
redução de receitas provenientes das 
propinas.

No ensino superior, o novo ano lec-
tivo arranca de forma progressiva du-
rante este mês, com os novos alunos 
a chegarem em Outubro, depois de 
receberem o resultado das candida-
turas em 28 de Setembro.

Neste momento, os politécnicos 

estão a ultimar pormenores e, além 
das regras sanitárias que vão ser im-
plementadas em todas as instituições, 
uma das principais alterações diz res-
peito à organização e funcionamento 
das aulas, que vão ser dadas a partir 
da sala de aula tanto para os alunos 
que as frequentem presencialmente, 
como para aqueles que estão em casa.  

Na impossibilidade de diminuir o 
número de alunos por turma, a maio-
ria das instituições está a optar por 
um regime de ensino misto rotativo 

em que, por exemplo, metade da 
turma tem aulas presencialmente e 
a outra metade está a acompanhar, 
em directo e à distância.

Para isso, os politécnicos estão a 
investir na dotação tecnológica das 
salas, com a instalação de equipa-
mentos de transmissão de vídeo, 
que representa, segundo Pedro 
Dominguinhos, um grande esforço 
financeiro.

“Estamos a falar de investimentos 
que podem ir até cerca de três mil 

euros por sala”, referiu, revelando 
que no caso do Instituto Politécnico 
de Setúbal, o custo ascende os 150 
mil euros.

Para Pedro Dominguinhos, que 
defendeu a criação para o ensino su-
perior de um programa semelhante 
ao da Escola Digital para o básico e 
secundário, trata-se de um investi-
mento que não só é necessário para 
o contexto actual, mas também é 
importante para a modernização do 
ensino superior no futuro. H.L.

A vida e voz de Amália Rodrigues 
vão ser relembradas na 
conferência sobre a fadista, no 
Cinema Charlot, dia 19. “Abraçar 
Amália é Abraçar Portugal”, com 
a participação do escritor Tiago 
Torres da Silva e do biógrafo 
oficial de Amália, Vítor Pavão 
dos Santos, tem entrada gratuita 
mediante reserva antecipada. 
Ainda a comemorar o centenário 
do nascimento da fadista, no dia 
seguinte, às 17h30, no Fórum 
Municipal Luísa Todi, é de assistir 
ao concerto em seu tributo, com 
Ana Laíns, Carla Lança, Carla Pires, 
Deolinda de Jesus, Inês Pereira, 
Paulo Rocha, Pedro Moutinho, 
Teresinha Landeiro e Tiago Correia. 
As entradas custam cinco euros. 
Antes do espectáculo, às 16h00, 
também no Fórum, é inaugurada 
a exposição “Amália Canta-me 
o Fado”, da colecção privada de 
Ricardo Jorge Melo Nunes.

Fado 
Centenário 
de Amália em 
aniversário de 
Bocage   
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Setúbal

Parque de Albarquel reforçado com
dois novos equipamentos desportivos

O Parque Urbano de Albarquel rece-
be, a partir de amanhã, dois novos 
equipamentos municipais ao serviço 
da população. Trata-se do Centro Mu-
nicipal de Natação de Águas Abertas 
de Setúbal e do Centro Municipal de 
Actividades Subaquáticas que serão 
inaugurados às 15h30 e 16h30, res-
pectivamente, no mesmo dia das 
Comemorações Bocageanas.

Estes dois novos espaços despor-
tivos, refere a autarquia, “inserem-
-se na estratégia municipal que tem 
vindo a ser implementada com o ob-
jectivo de devolver o rio à cidade e de 
criar condições para a promoção da 
actividade física em espaços naturais, 
fomentando a correcta utilização do 
Sado enquanto local de treino e prá-
tica desportiva”.

No caso do Centro Municipal de 

Humberto Lameiras

Centro Municipal de 
Natação de Águas 
Abertas de Setúbal e 
Centro Municipal de 
Actividades Subaquáticas 
inaugurados amanhã

INFRA-ESTRUTURAS MUNICIPAIS

O SETUBALENSE

Os dois equipamentos desportivos inserem-se na estratégia municipal de devolver o Sado à cidade

A Unidade de Saúde Familiar (USF) du 
Bocage, em Setúbal, que entrou em 
pleno funcionamento no passado dia 

SECTOR ADMINISTRATIVO TAMBÉM REFORÇADO

Unidade de Saúde Familiar du Bocage amplia capacidade 
com mais um médico e um enfermeiro

1, vai ser reforçada com mais um mé-
dico, um enfermeiro e um assistente 
administrativo.

Segundo Augusto Figueiredo Fer-
nandes, coordenador da nova USF 
que opera no 1.° piso do Centro de 
Saúde de São Sebastião, em Vale do 
Cobro, os três profissionais “candi-
dataram-se” a um concurso recente-
mente aberto para recrutamento. A 
candidatura agora lançada enquadra-
-se no plano previamente aprovado, 
que possibilita à USF du Bocage am-
pliar os recursos humanos em mais 
dois médicos, dois enfermeiros e dois 
assistentes administrativos.

A nova unidade de saúde abriu 
portas com seis médicos, igual nú-
mero de enfermeiros e cinco assis-
tentes administrativos. Com mais 
um elemento por cada um dos sec-
tores, pode aumentar a capacidade 
de resposta ao universo de utentes 
que acompanha e que actualmente 
se cifra à volta de 12 500. 

No âmbito dos objectivos inicialmen-
te previstos, ainda tem a possibilidade 
de beneficiar de um reforço de mais um 
elemento por cada sector e passar para 
um total de oito médicos, oito enfer-
meiros e sete administrativos. 

O reforço de equipas de especialis-

tas de clínica geral e familiar, porém, 
nunca é fácil na região, já que por 
vezes os concursos ficam desertos. 
O responsável pela unidade du Bo-
cage avança com uma explicação pa-
ra o efeito. Mas, ao mesmo tempo, 
desmistifica-a.

“As pessoas têm algum receio de vir 
para Setúbal. Mas acho que se criou 
um mito urbano. Costumo dizer que 
Setúbal não é uma cidade a sul do 
Tejo, mas sim uma cidade a norte do 
Sado. É uma bela surpresa para quem 
cá chega”, garante.

Para já, em jeito de balanço aos 
primeiros dias de funcionamento da 

nova unidade, Augusto Figueiredo 
Fernandes é peremptório: “Existe 
uma equipa empenhada, tranquila, 
ciente das suas responsabilidades e 
com dedicação aos utentes”. A USF 
du Bocage, adianta, “tem tudo para 
dar bem e ser uma mais-valia para 
Setúbal”. 

De resto, a inauguração formal da 
unidade aguarda disponibilidade de 
agenda da ministra da Saúde, Marta 
Temido, que já se havia comprome-
tido a marcar presença na cerimónia. 
“Esperemos que aconteça em breve, 
mas face à conjuntura que vivemos 
não é fácil”, concluiu o clínico.

Profissionais 
candidataram-
se recentemente. 
Resposta da unidade 
pode aumentar para lá 
dos 12 500 utentes

Mário Rui Sobral

Natação de Águas Abertas, direc-
cionado também para o uso por clu-
bes, comunidade educativa e eventos 
desportivos, está implicado um inves-
timento de “75 mil euros, realizado 
no âmbito do protocolo estabelecido 
entre a autarquia e a Supera para be-
neficiação de infra-estruturas despor-
tivas do concelho”.

Este é um equipamento vocacio-
nado para apoio aos praticantes de 
modalidades aquáticas, num contexto 

de formação e recreio, com a disponi-
bilização de serviços de duches, mate-
rial desportivo e informações variadas 
sobre como se devem desenvolver as 
actividades de forma segura.

Além de balneários, instalações 
sanitárias e uma zona de chuveiros 
exteriores, os praticantes podem 
usufruir de cacifos individuais, uma 
zona de lavagem de material despor-
tivo, áreas social e de secretaria e ain-
da uma sala de reuniões ou formação, 

mediante o pagamento de tarifas
O Centro Municipal de Natação de 

Águas Abertas, cujas valências são 
geridas pela Câmara Municipal de 
Setúbal, e que vai permitir a prática 
lúdica dos setubalenses a título indi-
vidual, escolas e outras instituições, 
terá uma componente de formação, 
com aulas dirigidas à população, 
na Escola Municipal de Natação de 
Águas Abertas.

A inaugurar também no feriado 

municipal, esta terça-feira, o Centro 
Municipal de Actividades Subaquá-
ticas de Setúbal vai proporcionar à 
população a prática de mergulho, nas 
componentes científico-educacional 
e de formação, as quais serão desen-
volvidas pela SulSub – Associação 
Náutica e Subaquática do Sul.

Para este equipamento, a autarquia 
celebrou um protocolo com a associa-
ção que fica responsável pela gestão 
e pelo desenvolvimento das activida-
des realizadas no mesmo, onde são 
proporcionadas salas de formação, 
balneários e cacifos.

A promoção e divulgação do patri-
mónio subaquático da região, desig-
nadamente no rio Sado e no Parque 
Marinho Luiz Saldanha, “faz parte 
dos objectivos do Centro Municipal 
de Actividades Subaquáticas, que 
poderá utilizar na sua programação 
de actividades as piscinas municipais 
das Manteigadas e de Azeitão, e ainda 
a embarcação municipal Maravilha 
do Sado, para formação prática em 
piscina e no rio ou em mar aberto”.

À SulSub são ainda disponibilizadas 
valências de apoio situadas no anti-
go edifício da Sadonaval, na Praia da 
Saúde, designadamente balneários, 
uma sala de formação e espaço de 
arrumação para embarcações se-
mirrígidas.
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Vitória FC: antecedentes de uma despromoção anunciada p14 e 15

Ana Ferraria criou projecto de desenvolvimento 
pessoal com apoio da Coca-Cola

Formada em Design Gráfico, Ana 
Ferraria, natural de Azeitão, tomou a 
decisão de mudar o rumo da sua vida 
quando, “depois de longos períodos 
de desemprego, falta de esperança 
e sentimentos negativos”, começou 
a sofrer de depressão. Determinada 
a “superar essa fase escura da vida”, 
procurou “várias formas de supera-
ção e de desenvolvimento pessoal”, 
descobrindo no coaching [processo 
de desenvolvimento de ferramentas 
e competências pessoais] a solução 
para ultrapassar os seus medos, sair 
da sua zona de conforto e conquistar 
resultados que nunca pensou serem 
possíveis.

“A depressão finalmente ficou para 
trás, a pré-obesidade, a descrença e a 
falta de rumo também. A mudança de 
pensamentos, de foco e de responsa-
bilidade perante a vida transformou-
-me drasticamente”, descreve Ana 
Ferraria. Depois de fazer uma forma-
ção e certificação internacional em 
coaching e de se tornar master coach, 
o passo seguinte passava por “ajudar 
outras pessoas a ultrapassar as mes-
mas situações escuras”. Seguindo 
este ponto de partida, Ana Ferraria 
começou a perceber “que nem todas 
as pessoas tinham disponibilidade fi-
nanceira ou tempo para investirem 
num coach”, motivo pelo qual deci-
diu criar o projecto ‘QuestionAr-t’, 
tratando-se de “uma plataforma de 
ferramentas de desenvolvimento 
pessoal”, concebida “com o propósito 
de levar o coaching ao maior número 
de pessoas possível de forma prática 
e acessível”, explica.

Para conseguir concretizar a sua 
ideia, Ana Ferraria decidiu participar 
em 2019, juntamente com cerca de 
300 mulheres, na primeira edição 
do ‘BORA Mulheres, uma iniciativa 
dinamizada pela Coca-Cola European 
Partners Portugal, com fábrica se-
diada em Azeitão, e organizada pela 

Maria Carolina Coelho

Iniciativa dinamizada 
pela empresa com 
fábrica sediada em 
Azeitão pretende apoiar 
mulheres a avançar com 
ideias de negócio

EMPREENDEDORISMO 

DR

Para Ana Ferraria "a grande mais valia da iniciativa é a motivação e é dar a possibilidade às mulheres de se superarem pessoalmente"

da iniciativa é a motivação e é dar a 
possibilidade às mulheres de se su-
perarem pessoalmente, atingindo os 
seus próprios objectivos”.

A coach decidiu, assim, avançar com 
o novo projecto, também porque “em 
Portugal não existia nenhuma ferra-
menta que ajudasse a 100% a criar 
um plano de objectivos e a aumentar 
o desempenho”. “Eu, como designer 
gráfica, coach e empreendedora, de-
cidi criar a ferramenta, entre a qual se 
encontra a personal coach agenda. 
Quando temos um sonho que preten-
demos tornar realidade, precisamos 
de um plano onde possamos definir, 
registar e rastrear os pequenos passos 
que vamos dando”, explica. 

Passado um ano, a retrospectiva 
que faz “é boa”. “Até ao despoletar 
da pandemia provocada pela Co-
vid-19 tive a oportunidade de assistir 
a diversos eventos com pessoas que 
participaram no ‘BORA Mulheres. 
Muitas das mulheres que participaram 
acabaram por se tornar, inclusive, mi-
nhas clientes. No fundo foi um inves-
timento pessoal e profissional muito 
gratificante, num fim-de-semana que 
valeu muito a pena”, conclui. 

A iniciativa ‘BORA Mulheres, 
dinamizada pela Coca-Cola 
European Partners Portugal, 
com fábrica sediada em Azeitão, 
e organizada pela Impact 
Hub, está de regresso entre 
os dias 6 e 22 de Outubro para 
a sua segunda edição, que 
acontece este ano em formato 
online devido à propagação da 
Covid-19. 

O projecto, “criado para 
inspirar as mulheres dos 18 
aos 60 anos que tenham 
uma ideia de negócio e que o 
queiram pôr em prática, para 

 2.ª edição 'BORA Mulheres está de regresso 
de 6 a 22 de Outubro em formato online

lugares. As participantes 
vão ter a oportunidade 
de assistir “a palestras e a 
workshops” conduzidos por 
“um leque de personalidades 
que irão partilhar a sua 
visão e conhecimento”. 
Posteriormente, “as 
participantes que tenham 
completado os módulos 
preencherão um formulário 
apresentando o seu projecto e 
poderão passar à segunda fase 
que dará acesso a mentoria de 
Novembro de 2020 a Janeiro de 
2021”.

Impact Hub, com o objectivo de “ins-
pirar as mulheres a darem um passo 
na direcção do empreendedorismo”, 
explica a empresa Impact Hub atra-
vés de comunicado divulgado no seu 
site. Desenvolvido a nível mundial, o 
projecto aconteceu em Portugal nos 

distritos de Lisboa e do Porto.
“Participar no ‘BORA Mulheres foi 

uma experiência muito interessan-
te porque se trata de uma iniciativa 
que dá a oportunidade às mulheres 
de se tornarem empreendedoras. As 
formações que disponibilizam e as 

palestras que tivemos oportunidade 
de assistir são uma valiosa ferramen-
ta porque tocam em vários aspectos 
daquilo que é empreender um projec-
to e de como colocá-lo em prática”, 
revela Ana Ferraria, acrescentando 
que, “no fundo, a grande mais valia 

darem um passo na direcção 
do empreendedorismo”, vai 
acontecer “às terças e quintas-
feiras, das 17h30 às 19h30 na 
plataforma Zoom”, afirma a 
Impact Hub em comunicado 
divulgado no seu site.

“Será um programa de 
formação gratuito e intensivo 
que pretende capacitar 
as mulheres a criarem o 
seu próprio emprego ou a 
sua ideia de negócio”. As 
inscrições encontram-se 
abertas até 28 de Setembro, 
existindo um máximo de 200 
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Venha saborear
os nossos pratos!

Av. Luisa Todi Nº530
Setúbal | 265 232 942
Encerra à terça feira

15 
Euros

Não perca, compre já!

No penúltimo sábado do 
passado mês de agosto, 
dia 22, na cidade da Mur-
tosa, concelho de Aveiro, 

foi apresentado o livro que tem como 
título o mesmo deste texto. A sua au-
tora é a filha Conceição Lopes do bio-
grafado e professora na Universidade 
de Aveiro. Coube-me dar testemunho 
de uma figura incontornável da his-
tória de Setúbal nos campos da arte 
artesanal da pesca e, sobretudo, na 
prática religiosa católica. O auditório 
da oficina de artes, da Câmara Muni-
cipal esteve repleto.

O ti João (era costume tratar todos 
os nossos conterrâneos por ti ou tia, 
mesmo que nenhum laço sanguíneo 
tivéssemos em comum) foi uma das 
pessoas que também teve influência 
na formatação da minha personali-
dade. Teve uma intervenção signifi-
cativa no despertar em mim o dom 
que Deus me concedeu de alguma 
criatividade e capacidade de animar 
projetos. Em tempo oportuno, terei 
a oportunidade de falar mais do sa-
cristão mais conhecido, de sempre, 
da cidade de Setúbal. Talvez, as duas 
últimas gerações já não o conheçam, 
pelo que o livro aludido tem uma im-

portância histórica muito relevante. 
Não só por recordar um homem, mas 
porque aborda as suas origens que 
são também as de uma miríade de 
gente que contribuiu decisivamente 
para o povoamento de uma das zonas 
ribeirinhas da cidade sadina.

A autora recorda que a grande 
vaga da vinda de murtoseiros para 
Setúbal ocorreu, entre 1890 e 1910. 
Instalaram-se junto à parte norte do 
Sado, nos Bairros das Fontaínhas, 
Santos Nicolau, da freguesia de S. 

Sebastião. Estes bairros ficaram co-
nhecidos como comunidades murto-
sense e varina. Segundo Conceição 
Lopes, estes nomes advêm «do tipo 
de navegação das bateiras e dos ins-
trumentos que utilizavam na pesca e 
na apanha do moliço, na ria de Aveiro 
– a Vara. Varinos, por isso e não por 
serem oriundos de Ovar, como erra-
damente são identificados por pes-
soas não originárias da Murtosa que 
desconhecem a raiz desta designa-
ção.». Os murtoseiros dedicavam-se à 

indústria piscatória: proprietários de 
bateiras e de outras artes de pesca, 
trabalhavam em companhas ou com 
os filhos. As murtoseiras trabalhavam 
na indústria conserveira ou eram cria-
das de servir. Infelizmente, nem uma 
fábrica de conserva ficou para fazer 
memória da principal fonte de rendi-
mento do concelho de Setúbal, até 
quase metade do século passado, e 
as pescas são uma atividade quase re-
sidual, já que são muitíssimo poucos 
os setubalenses que se dedicam à fai-

na piscatória. Já os descendentes de 
murtoseiros continuam a ser muitos. 
Com muito orgulho eu sou um deles. 
Seria um atentado à identidade de 
Setúbal deixar apagar da memória de 
todos os setubalenses o contributo 
dado pelos meus antepassados ao 
desenvolvimento global da nossa 
querida terra.

Sem premeditar, durante a minha 
intervenção perguntei, diretamen-
te, ao presidente da Câmara Muni-
cipal da Murtosa se não considerava 
interessante a geminação entre o 
seu concelho e o de Setúbal. Ficou 
entusiasmadíssimo. Já fiz o que me 
competia para que este justo dese-
jo se concretize. Muito gostaria que 
essa geminação, muito em breve, se 
tornasse uma realidade. É a memória 
coletiva do povo que o exige.

Para já, sei que a sessão realizada 
na Murtosa se repetirá, em princípio, 
no dia 31 de outubro, pelas 15h, em 
Setúbal, no museu   Michel Giaco-
metti. Será um tempo de memórias 
e de tributo ao inesquecível ti João 
Sacristão.

Recta intenção - In Memoriam do João Sacristão, 
setubalense-murtoseiro

OPINIÃO

Eugénio Fonseca

Presidente da Cáritas Portuguesa
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O bar Decibel despede-se hoje dos 
seus fãs, com os últimos acordes do 
rock. O espaço não conseguiu sobre-
viver à crise económica imposta pela 
Covid-19. Sonhado por Miguel Gon-
çalves, de 42 anos, para ser um bar 
de música ao vivo, foi exactamente 
através dos sons e estilo eclético que 
o bar fez sucesso em Setúbal.

Para o mentor da ideia, o bar veio 
para suprir uma ausência que o 
mesmo sentia. “Não havia nenhum 
espaço de música ao vivo em Setúbal, 
para um público mais velho em que 
este se pudesse sentir à vontade”, 
foi o meu primeiro negócio. Espaço 
onde aprendeu tudo sozinho “desde 

CASA DO ROCK

A música e sempre a música. Decibel despede-se ao vivo, como sempre

o início”, afirmou Miguel Gonçalves a 
O SETUBALENSE.

Com a intenção de dar música “a 
todos os tipos de público”, o Decibel 
teve nas suas colunas “todos os géne-
ros, do rockabilly ao metal, passando 
pelo fado”.

E, nas palavras de Miguel, apesar 
de o bar “não ser muito conhecido 
no início”, foi rapidamente tomado 
por amantes da música e da noite, 
“muitos que já não acreditavam na 
noite de Setúbal e desde que surgiu 
o Decibel começaram a sair mais”.

“Inicialmente tinha duos e trios 
acústicos, depois percebi que tinha 
de ter mais e melhores, bandas já com 
outra experiência. E isso tornou-se 
bom para nós”, explica.

No entanto, a Covid-19 roubou ao 
Decibel os maiores prazeres: os artis-
tas, a noite, o público.

“Como o Decibel é um bar não 
funcionámos durante cinco meses e, 
neste momento, funcionamos com 
muitas limitações. Recebíamos todas 
as noites uma média de 300 pessoas 
e agora temos setenta, com cinquenta 
pessoas sentadas e vinte pessoas em 
pé, colocadas estrategicamente. Não 
é um negócio rentável”, confessou.

Os cinco meses de renda em atraso 
revelaram-se fatais. “Se a música ao 
vivo já não é rentável, muito menos 

assim. É impossível pagar a renda e as 
em atraso. E agora temos as mesmas 
despesas, apesar de algumas aten-
ções dos músicos, e trabalhamos 
menos. A nossa hora de rentabili-
dade antes era entre as 00h00 e as 
03h00, agora é muito mais baixa”.

Mas hoje, pelo menos hoje, é dia de 
festa no Decibel, mesmo que seja pe-
la última vez. Com casa esgotada há 
praticamente uma semana, os seus 
cinquenta lugares sentados já estão 
ocupados pelos regulares amantes 
de música ao vivo e som será de tri-
buto a Queen, entre as 22h00 e as 
24h00, com os “One Vision”, uma das 
maiores bandas de tributo do país”, 
explicou.

É noite de adeus, pelo menos, para 
esta versão do Decibel.

Rui Salvador

António Ceia da Silva em entrevista p12 e 13

DR
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ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

Bloco Clínico

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal
265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar
Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar

Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)
Dra. Estefânia Campos - Tratamentos de Incontinência Urinária e Fecal

Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 
Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dr. Carlos Góis - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

Rua Arronches Junqueiro ,  109
Tel .  265 522 783 •  Setúbal

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h

          EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
ESTÁ A RECRUTAR

•ENCARREGADOS DE OBRA
•PEDREIROS
•SERVENTES

 
Zona: Lisboa

Setúbal - Sesimbra

Contacto: 
218969114 geral@lva-ace.pt

Classificados

FALECEU A 04/09/2020

WILTON BARBOSA JUNIOR    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa restante familia e amigos cumprem o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu ente 
querido cujo o funeral se realizou   dia 10-09-2020   para 
o Cemiterio da Paz Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vem por este meio agradece 
a todas as pessoas que se dignaram acompanhar ou 
que de outra forma manifestaram o seu pesar.. 

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242
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FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

ROSÁLIA MARIA 
PISCO MENDES DE 
OLIVEIRA SANTOS

EUCLIDES JOSÉ
DE JESUS 
MENDÃO

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Fernando Bernardino da Concei-
ção Dias. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Arnaldo José Canas Pena. A fa-
mília vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Rosália Maria Pisco Mendes 
de Oliveira Santos. A família vem por esta 
via agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Euclides José de Jesus Mendão. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1946 – 2020)(1947 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

FALECEU A 11/09/2020

SILVINA DE ANDRADE 
ESPERANÇA BATISTA

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, netos e restante família, têm o 
doloroso dever de participar o falecimento da sua ente 
muito querida e de agradecer reconhecidamente a 
todos os que se dignaram acopmpanhá-la à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas 
lhes manifestaram pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA *SETÚBAL
TELF. 265 523 496

N.01-04-1951 - F.09-09-2020

LEONTINA ANTÓNIA LEITÃO MANTEIGAS    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  falecimento 
do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 11-09-2020 pelas 
08h30 para o Crematório de Setúbal. Agradecendo a todos quanto 
se dignaram e participaram em tão piedoso acto, bem como a todos 
que de qualquer outra forma manifestaram o seu pesar. A Gerência e 
colaboradores agradecem a compreensão dos familiares e amigos 
por não se efectuar uma despedida digna resultante das regras que 
temos que respeitar devido ao estado de calamidade a que todos 
estamos sujeitos. BEM HAJAM.

FUNERÁRIA  SETUBALENSE
265 550 045  /  265 238 528 (SERVIÇO PERMANENTE )

N.01-01-1951  -  F.07-09-2020

VALERI BORDIAN    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o falecimento 
do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 09-09-2020 pelas 
08h30, de Setúbal para o Cemitério de Sto. Onofre em Caldas da 
Rainha. Agradecendo a todos quanto se dignaram e participaram 
em tão piedoso acto, bem como a todos que de qualquer outra forma 
manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem a 
compreensão dos familiares por não se efectuar uma despedida digna 
resultante das regras que temos que respeitar devido ao estado de 
calamidade a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.

FUNERÁRIA  SETUBALENSE
265 550 045  /  265 238 528 (SERVIÇO PERMANENTE )
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Região

“Se não acreditasse ser possível mudar 
o Alentejo não me candidatava”
Profundo conhecedor 
do Alentejo e 
fortemente ligado aos 
autarcas, que o têm 
apoiado unanimemente 
para a Entidade de 
Turismo, Ceia da Silva é 
candidato à liderança da 
CCDR do Alentejo

DR

Ana Martins Ventura

António Ceia da Silva anunciou 
a candidatura à presidência da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDRA) assumindo o 
compromisso de trabalhar lado-a-
lado com autarcas e populações, 
de forma apartidária. Em entrevista 
a O SETUBALENSE, acena com o 
apoio do Governo e de António 
Costa e com a abertura da União 
Europeia para oferecer melhores 
oportunidades às regiões do 
interior no pós-pandemia. 
Porque decidiu candidatar-se à 
CDDR?
Entendo que a CCDR não deve ser 
só um organismo de distribuição 
de fundos comunitários, deve 
ser activa e dinâmica. Um grande 
organismo de coordenação política 
regional, que assuma a estratégia 
e definição das grandes linhas de 
intervenção para o território. Para 
tal, há um conjunto de projectos 
fundamentais que têm de ser 
assumidos pela CCDRA. Projectos 
que têm de ter uma forte ligação 
a Bruxelas, independentemente 
da tutela e das orientações do 
Governo. Depois, há 35 anos que 
a minha actividade está ligada 
a questões de âmbito regional, 
nomeadamente ao turismo. 
Conheço o Alentejo e entendi 
que era altura de retribuir à minha 
região a experiência adquirida. Não 

PS, CDS. A minha candidatura, 
tal como as que fiz à Entidade de 
Turismo do Alentejo e Ribatejo, é 
apartidária. De união.
No acesso a fundos comunitários 
e à ligação a Bruxelas, o que 
considera prioritário para o 
Alentejo?
No Litoral Alentejano é 
determinante concretizar, 
finalmente, a ligação [ferroviária] 

de Sines à fronteira do Caia e 
a plataforma logística. Fazer 
as acessibilidades ao porto de 
Sines, porque tem tudo para ser 
um dos grandes portos a nível 
mundial e para isso necessita de 
infraestruturas.
Odemira também requer outro 
tipo de acessos. E é fundamental 
electrificar a linha férrea até Beja. 
Assim como fazer a ligação por 
autoestrada ao aeroporto de Beja. 
Barrancos e Mértola também 
precisam de acessos condignos. 
A norte, a Barragem do Pisão 
continua a ser fundamental. Um 
sonho com mais de cinco décadas 
que queremos concretizar. 
Estes são os projectos que mais 
necessitamos para atrair empresas 
e investimento. Mas haverá outros. 
No todo, este conjunto permitirá 
criar empregos e fixar jovens. Essa é 
uma prioridade, porque o Alentejo 
precisa de pessoas. 
São projectos discutidos 
continuadamente. O que o leva 
a crer que agora não ficam no 
papel?
Se não acreditasse ser possível 
mudar o Alentejo não me 
candidatava. Tenho provas dadas 
pelo que conseguimos concretizar 
ao longo dos anos, criando um 
grande destino turístico: o Alentejo.
É o destino que mais cresce em 
Portugal, mesmo com todas as 
condicionantes que a pandemia 
trouxe. E isso é motivo de orgulho. 
Desde que estou na ERT fiz e 
concretizei e é aquilo que espero 
fazer agora.
O que haverá de diferente na 
CCDRA, para que esse plano se 
concretize?
A vontade do Governo. Temos 
um primeiro-ministro muito 
determinado e que pensa 
no interior como região a ser 
valorizada. Não foi por acaso que 
refez a Estrada Nacional 2. Esse é 
o primeiro impacto que me leva a 
dizer: é possível concretizar estes 
projectos. Em segundo lugar, o 

sendo um homem de gabinete, 
ao longo dos últimos dias, nas 
rotas que fiz, entristeceu-me ouvir 
muitos cidadãos perguntarem-me 
o que é a CCDR. Chego à conclusão 
de que, se for feito um inquérito, 
mais de 90% da população não 
sabe o que são estas comissões.
Quais as causas deste 
desconhecimento?
Tem de haver uma intervenção 
junto da comunidade e os cidadãos 
devem participar activamente na 
vida pública. Para isso é preciso 
encontrar um modelo em que 
seja possível incluir a participação 
dos cidadãos na execução das 
estratégias da CCDRA.

ENTREVISTA ANTÓNIO CEIA DA SILVA

O que levou à ausência de 
informação e participação?
Não posso responder pelo passado. 
Mas, de facto, não houve uma linha 
nesse sentido.
Os cidadãos não sabem, não 
conhecem o que é a comissão e 
como podem participar.
Agora temos de encontrar modelos 
de informação e trabalhar com a 
sociedade civil. 
Essa linha de proximidade faz 
parte sua estratégia para a 
região?
É uma das razões que me levou a 
apresentar a candidatura. Assim 
como o apoio que recebi de muitos 
autarcas. Não importa se são CDU, 

António Ceia da Silva é natural 
de Portalegre, cidade onde 
passou a infância e juventude até 
prosseguir com a sua formação 
académica em Coimbra, tendo-se 
formado em Direito.

No regresso às origens foi 
professor e, pouco tempo depois, 
ingressou na Região de Turismo 
de São Mamede, como técnico 
de turismo. Mais tarde, exerceu 
nesta entidade o cargo de 
presidente.

Foi também deputado do PS, 
eleito pelo círculo de Portalegre. 
Uma experiência que, embora 
não tenha apreciado, admite ter 
sido bastante enriquecedora.

A sua maior paixão, a par do 
Alentejo, é o ensino. Dedica-se à 
região alentejana há mais de 35 
anos, o que lhe confere um vasto 
conhecimento do território, 
desde o norte ao sul, e inclusive 
das regiões fronteiriças.

Para além do Alentejo e do 
ensino, a aprendizagem também 
é uma constante na sua vida, 
estando a desenvolver uma 
tese de doutoramento sobre a 
influência do selo UNESCO nos 
destinos turísticos.

Biografia 
Filho do Alentejo 
dedicado à 
região
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Amontoados, abandonados, 
longe da vista para melhor 
serem esquecidos, são às 
centenas de milhares ati-

rados para vários campos de refu-
giados às portas da Europa. Fogem 
da guerra, da fome, da perseguição. 
Atravessam desertos, florestas e 
oceanos carregados apenas com o 
que cada corpo suporta em busca 
de uma vida melhor para si e para os 
seus. Homens, mulheres, crianças, 
idosos, jovens, sozinhos ou em fa-
mília move-os o desespero e a luta 
pela sobrevivência. Nos seus países, 
nas suas casas, a sentença é a misé-
ria, tantas vezes a tortura e a morte. 
Por isso arriscam, avançam, pagam a 
traficantes, a informantes, desafiam 
todos os perigos em busca de algum 
tipo de refúgio. 

O Mediterrânio perdeu as contas 
às vidas que engoliu. Nem a tragédia 
de Lampedusa, nem as imagens do 
pequeno Alan Kurdi, o menino sírio 
de três anos encontrado morto numa 
praia da Turquia, nem os constantes 
naufrágios que provocam a morte a 
centenas de pessoas todos os meses 
são suficientes para que os responsá-
veis políticos da Europa e do mundo 
unam esforços concretos em busca 
de soluções reais. 

Pelo contrário, para os que conse-
guem chegar às portas da Europa, o 
sonho de um futuro melhor e a réstia 
de esperança que ainda guardam, es-
barra nas fronteiras e rotas fechadas, 
nos muros e cercas que se erguem 
num ápice para deixar os indeseja-
dos do lado de fora. E nos campos de 
tendas e intermináveis amontoados 
de lixo.

É nestes campos sobrelotados que 
ficam “retidos” durante semanas que 
se transformam em meses e meses 
que se transformam em anos. Espe-
ram a tão desejada autorização de 
entrada e quem sabe, a chance de 
um futuro melhor. Do outro lado, na 
Europa, esperam que desistam e re-
gressem aos locais de origem. É um 
jogo de resistência.

Lampedusa, Alan Kurdi, Tragédia 
de Lesbos e tudo ficará na mesma

OPINIÃO

Sandra Cunha

política para pensar medidas ancora-
das na cooperação, na solidariedade, 
no respeito pelos Direitos Humanos. 
Ao invés, impera a hipocrisia de um 
mundo ocidental que ao mesmo tem-
po que faz discursos de consternação 
pelas tragédias e pelos mortos é ele 
próprio agente desta crise migratória 
sem precedentes. Ninguém abando-
na a sua casa e se aventura numa tra-
vessia que lhe pode custar a vida por 
capricho. Fazem-nos porque não têm 
outra alternativa. Fogem das guerras 
financiadas pelos países do «primeiro 
mundo», da exploração e da miséria 
provocada por um capitalismo san-
guinário, das consequências devas-
tadoras das alterações climáticas que 
os deixam sem meios de subsistência. 

Campos como Lesbos, Samos, 
Quios, Vuciuk e mais 260 “zonas de 
transição”, “zonas de segurança” ou 
“hotspots” espalhados por vários 
países europeus são a resposta que 
a Europa tem para uma das maiores 
crises humanitárias da nossa era. 

O recente incêndio que devastou 
Lesbos, o maior campo de refugiados 
e que deixou milhares de pessoas a 
vaguear sem rumo pelas ruas podia 
ser entendido como um impulso pa-
ra a mudança e para a necessidade 
urgente de agir. Sabemos que tudo 
vai ficar na mesma. Alguns países, 
entre os quais Portugal, vão receber 
alguns menores desacompanhados, 
as TVs e os jornais vão acompanhar 
o assunto durante dois ou três dias 
até que um outro acontecimento lhes 
desvie a atenção. Num ápice surgi-
rão mais tendas num qualquer outro 
espaço, mais famílias amontoadas, 
mais espera.

No centro de uma crise pandémica 
mundial, dentro dos campos o medo 
da fome é maior do que o medo do 
vírus e fora deles todos têm mais com 
que se preocupar do que com gente 
que já não vê como seres humanos. 
Esta é seguramente uma das maiores 
falências da Humanidade.

Deputada do BE

É nestes campos 
sobrelotados 

que ficam 
“retidos” 
durante 

semanas que se 
transformam 

em meses e 
meses que se 
transformam 

em anos

Enquanto isso, nos campos de 
detenção sobrevive-se como se po-
de porque voltar para trás é aceitar 
a morte. Resistem ao frio e ao calor 
que as tendas não filtram, à falta de 
comida, água, eletricidade, à falta de 
cuidados de saúde e escolas para os 
milhares de crianças que crescem 
mais depressa do que as consciências 
de uma Europa fechada sobre si mes-
ma. Faltam respostas e falta vontade 

1969
11 de Março
As Comissões de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) dão os primeiros passos 
quando o III Plano de Fomento 
divide o país em seis regiões: 
Norte, Centro, Lisboa, Sul, 
Açores e Madeira.

1979
São criadas as Comissões 
de Coordenação Regional 
que dividem o país em cinco 
regiões: CCR Norte, CCR Centro, 
CCR Lisboa e Vale do Tejo, CCR 
Alentejo e CCR Algarve.

1986
As comissões deixam de estar 
sob a tutela do Ministério da 
Administração Interna e passam 
a depender do Ministério do 
Plano e da Administração do 
Território.

1986
7 de Junho 
A CCR Alentejo é definida 
como um serviço regional 
do Ministério do Plano e da 
Administração do Território, 
com competências nas 
áreas do planeamento e 
desenvolvimento, apoio às 
autarquias, ordenamento do 
território, ambiente e recursos 
naturais.
Nesta época as CCR também 
passam a administrar fundos 
comunitários.

2003
23 de Maio
O Decreto Lei nº.104 cria as 
Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, 
que passam a constituir um 
instrumento de dinamização, 
acompanhamento e 
avaliação do processo 
de desconcentração da 
administração central e de 
descentralização para as 
autarquias.

Cronologia 
Meio século 
dedicado ao 
desenvolvi- 
mento regional

facto de, com esta pandemia, a 
União Europeia ter percebido 
que, no futuro, regiões como o 
Alentejo têm de ter outro tipo 
de oportunidades, em relação 
às regiões macro. Sendo agora 
o momento de aposta nestas 
zonas periféricas do interior. Essa 
perspectiva da União Europeia no 
período pós-pandémico pode vir 
a beneficiar a concretização de 
muitos destes projectos.
Como é que a execução destes 
projectos será articulada no 
Litoral Alentejano, em zonas que 
estão quase ‘em bruto’?
É por isso mesmo, por estarem 
nesse estado, que têm potencial 
para receber uma transformação 
total e alojar pessoas com 
qualidade de vida, em comparação 
com os grandes centros urbanos, 
sobrelotados. E tudo isso só 
será possível em articulação 
com os presidentes de Câmara 
de Grândola, Alcácer do Sal, 
Sines, Santiago do Cacém e 
Odemira, vereadores, membros 
das assembleias municipais e 
presidentes das juntas de freguesia. 
Queremos trabalhar em articulação. 
Para tal é necessário diálogo e uma 
grande ligação às autarquias e 
cidadãos, independentemente de 
opções partidárias.
No Alto Alentejo, o que pode ser 
feito para que Gavião, sendo um 
dos concelhos mais a norte, não 
fique um ‘passo atrás’ do sul?
Gavião tem tido excelentes 
autarcas. E nos últimos anos têm 
surgido muitos projectos para a 
dinamização daquele território. 
Está agora a decorrer a construção 
do melhor glamping do Alentejo 
[que une o modelo de campismo 
aos serviços que um hotel de 
charme pode oferecer].
Uma unidade cinco estrelas, que 
será um polo aglutinador para 
fixar nova restauração e até outras 
unidades hoteleiras.
Será uma ponte entre o norte do 
Alentejo e o sul do Alentejo? 
O slogan de Gavião é “Um Alentejo 
Diferente”. E nós necessitamos de 
ter Gavião, Troia, Alcácer do Sal, 
Santiago do Cacém, Barrancos, 
Almodôvar. Locais que são destinos 
com potencial e pelo facto de 
ficarem em zonas periféricas 
não deixam ser Alentejo. Pelo 
contrário, ganham muito a partir 
das ligações que têm com outras 
regiões fronteiriças e por estarem 
relativamente próximos a grandes 
centros urbanos.

Não importa se são CDU, PS, CDS. A minha candidatura, 
tal como as que fiz à Entidade de Turismo do Alentejo
e Ribatejo, é apartidária. De união
António Ceia da Silva
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Desporto

Vitória FC: antecedentes de
uma despromoção anunciada
Para uma melhor compreensão das 
razões por que o VFC foi despro-
movido para o terceiro escalão do 
futebol nacional, O SETUBALENSE 
apresenta a seguinte cronologia 
da autoria de Alberto Pereira. Uma 
cronologia desde os finais do século 
passado, que relata, resumidamen-
te, várias situações que encaminha-
ram o clube para este desfecho. 
“Todas as referências foram retiradas 
de artigos da imprensa local e nacio-
nal. Algumas estão actualizadas, com 
a inflação, a Janeiro deste ano, para 
uma melhor avaliação dos seus valo-
res”, realça o autor. 
Abril de 1984 - A Câmara Municipal 
de Setúbal aprovou uma proposta no 
sentido de o Vitória poder utilizar os ter-
renos junto ao Estádio do Bonfim para 
loteamentos urbanos, uma vez que o 
clube está em má situação financeira. 
Agosto de 1991 – Numa Assembleia 
Geral do Vitória foi afirmado que o clu-
be tem uma dívida de 250 mil contos. 
Dívida hoje de 2.743.390 euros. 
Janeiro de 1992 - Para pagar uma dí-
vida a António Xavier de Lima, o clube 
contraiu um empréstimo ao Banco 
Exterior de España, actual Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria (BBVA), com 
juros à taxa de 20%, acrescidos de 
2% de juros de mora.
Novembro de 1996 - A direcção do 
Vitória vendeu três lotes de terre-
no, por 248 mil contos, à Sociedade 
Imobiliária Saboia, Lda., na faixa a 
Norte do campo de treinos. Venda 
de 2.065.820 euros.
Julho de 1997 - Realizada uma 
Assembleia Geral do Vitória para 
aprovação da Vitória Futebol Clube 
- SAD. O Vitória, clube, irá participar 
com 30% do capital, 40% serão da 
autarquia e 30% dividido pelo públi-
co. O capital social total será de 750 
mil contos. Hoje de 6.172.620 euros.
Abril de 1999 - A Câmara Municipal 
autorizou a urbanização de parte do 
terreno do antigo campo de treinos 
do Vitória, vendido por 500 mil con-
tos. Assim pagará metade do passivo 
do clube que, actualmente, ultrapas-
sa um milhão de contos. Passivo de 
cerca 7.731.000 euros hoje.
Setembro de 1999 - O Vitória, clube, 
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contas bancárias, passes de jogado-
res e do autocarro do clube, devido 
a uma dívida para com o ex-jogador 
Velli Kassumov, que ascende agora a 
411 mil euros, devido a juros de mora. 
Dívida total hoje de 510 mil euros.
Fevereiro de 2007 – A autarquia 
cedeu 32% das acções ao Vitória FC, 
representando agora apenas 8% da 
SAD, o que a dispensa de ter um vogal 
na administração.
Março de 2007 - Os jogadores do 
Vitória não treinaram, optando por 
esperar a chegada do presidente 
da SAD, Jorge Santana, com quem 
estiveram reunidos durante pouco 
mais de 30 minutos. O plantel estava 
prestes a atingir o terceiro mês sem 
receber ordenado.

Abril de 2007 - O Tribunal do Comér-
cio de Lisboa marcou para 8 de Maio a 
audiência para determinar se, de facto, 
a SAD é insolvente, como foi solicitado 
pela empresa espanhola Assessoria-
mento Deportivo, devido a uma dívida 

de 500 mil euros, datada de 1998.
Abril de 2007 – Na tomada de posse 
da nova direcção, o presidente da me-
sa da AG, Ilídio Ferreira, afirmou que o 
Vitória “há quase duas décadas que 
vive acima das suas possibilidades”, 
situação que culminou há alguns me-
ses “com a completa incapacidade de 
a direcção ir buscar fundos para fazer 
face aos seus compromissos” e que 
levou à sua demissão.
Maio de 2007 - O serviço da dívida 
do clube e da SAD é de 500 mil eu-
ros por ano, acrescentou Carlos Costa 
que preside à comissão de gestão, as-
sumindo que o clube corre o «risco de 
insolvência», se não pagar as dívidas 
acumuladas durante muitos anos. 
Serviço anual de dívida de 610 mil 
euros hoje.
Outubro de 2007 - Carlos Costa afir-
mou na Assembleia Geral do clube 
(não da SAD) que o passivo da ins-
tituição era superior a 12 milhões de 
euros, ficando por esclarecer se este 
valor já incluía os resultados da SAD 
relativos a 2006. Passivo no valor de 
14.520.000 euros hoje. 
Janeiro de 2009 - O Vitória não 
pode registar novos contratos ou 
renovar os existentes, segundo o 
Conselho de Disciplina da Federação 
Portuguesa de Futebol.
Fevereiro de 2009 - Penhora do 
estádio com base num empréstimo 

O estádio do Bonfim é um dos principais palcos que marcam a história do futebol nacional

de 500 mil euros que está na origem 
da penhora do terreno onde está im-
plantado o Estádio do Bonfim. Foi 
contraído pelo Vitória, em 1992, para 
pagar uma dívida ao ex-presidente 
António Xavier de Lima.
Fevereiro de 2009 – De acordo com 
o Sindicato de Trabalhadores de Es-
critório, Informática e Serviços do Sul, 
os trabalhadores do VFC ainda não 
receberam os ordenados de Janeiro. 
Março de 2009 – O plantel está com 
três meses de salários em atraso mas 
o treinador Carlos Cardoso já não re-
cebe há cinco. 

Abril de 2009 – Em AG os sócios do 
Vitória de Setúbal chumbaram, por 
maioria, a proposta de revogação de 
uma deliberação sobre o protocolo 
do Bonfim. A votação secreta resul-
tou nos seguintes números: Sim 97 e 
Não 307 votos.

Abril de 2009 - Já existe um princípio 
de entendimento para o levantamento 
da penhora dos terrenos do Estádio do 
Bonfim, executada a 15 de Janeiro deste 
ano, a favor de António Lobo Marques 
Casaca, devido a uma acção executiva 
pelo não pagamento de uma dívida de 
1992, no valor de 520 mil euros.
Novembro de 2009 - Numa lista ac-
tualizada pela Direcção-Geral dos Im-
postos, a SAD do integra o segundo es-

apresentou as Contas de 1998. O pas-
sivo é de 817 mil contos mas a Vitória 
Futebol Clube - SAD deve 881 mil con-
tos ao Vitória, clube. As contas foram 
aprovadas em Assembleia Geral. 
Março de 2000 - O presidente do 
município anunciou a construção de 
um complexo desportivo na zona do 
Vale da Rosa, num investimento de 
cinco milhões de contos. O terreno 
foi comprado por três construtores 
civis à empresa Dregue que, entre-
tanto, faliu. Contam construir no local 
2.100 fogos, num investimento de 
37.659.240 euros hoje.
Abril de 2000 - Realizou-se uma 
Assembleia Geral do Vitória, no sa-
lão Paroquial de N.ª S.ª da Anuncia-
da, com a presença de mais de 700 
sócios. A direcção apresentou uma 
proposta da criação de uma socieda-
de, tipo SGPS, para controlar a SAD 
e o chamado “Projecto Século XXI” 
Na votação verificou-se 423 votos a 
favor e 261 contra. Foi reafirmado que 
o clube tem um prejuízo de cerca de 
500 mil contos este ano. Prejuízo de 
3.740.980 euros hoje.
Dezembro de 2006 - A SAD tentou, 
em Novembro, chegar a um enten-
dimento com a empresa espanhola 
Acessoriamento Deportivo SL com 
o objectivo de evitar a ordenação, 
pelo Supremo Tribunal de Justiça, da 
penhora dos bens da colectividade, 
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devido muito provavelmente 
ao facto de se encontrarem a 
treinar há bem menos tempo que 
o adversário. Os mafrenses, que 
se revelaram sempre superiores, 
foram para o intervalo a ganhar 
por 1-0 com um golo marcado 
por Carlos Daniel e ainda viram 

Kaká desperdiçar uma grande 
penalidade. Na segunda parte a 
diferença foi ainda mais acentuada, 
de nada valendo a inclusão de 
sangue novo feita pelo técnico Toni 
Pereira que viu o adversário marcar 
por mais três vezes, aos 67 (gp), 78 
e 88 minutos. 

Cova da Piedade 
goleado em 
casa na primeira 
jornada da
 II Liga

O Cova da Piedade foi goleado (0-
4) em casa pelo Mafra na jornada 
de abertura do Campeonato da II 
Liga, num jogo em que ficou bem 
patente a diferença de andamento 
entre as duas equipas, com os 
piedenses a acusarem nitidamente 
falta de ritmo e rotinas de jogo 

Em vez de 
aceitarem 

escolher 
entre partes 

concorrentes 
a eleições, 
os sócios 

devem exigir 
o todo, com 

uma comissão 
de salvação 

inspirada em 
Fernando 
Pedrosa

calão de devedores, com dívidas entre 
um e cinco milhões de euros. Entre os 
1.140.000 e 5.700.000 euros de hoje.
Novembro de 2009 - O Vitória ven-
deu o direito de superfície do Está-
dio do Bonfim à empresa Ventos de 
Negócio no âmbito de um conjunto 
de compromissos assumidos com a 
autarquia e com o grupo Pluripar.
Dezembro de 2009 - A Direcção-
-Geral dos Impostos publicitou que 
até ao dia 15 de Dezembro serão re-
cebidas propostas para a compra do 
direito de superfície dos terrenos do 
Estádio do Bonfim, com o preço base 
de cerca de 17 milhões de euros, por 
uma dívida que a empresa Ventos de 
Negócios, titular do referido direito 
de superfície, tem para com o fisco. 
Preço base de 19.550.000 euros hoje.
Abril de 2010 - Dois directores do 
Vitória alegam que a venda de terre-
nos do Bonfim à Sociedade Lusa de 
Negócios baseou-se na acta de uma 
Assembleia Geral que deturpa a au-
torização dos sócios e defendem a 
anulação do negócio. Em causa está a 
venda do terreno do Pavilhão Antoine 
Velge e logradouro (Lote 9) por 100 
mil euros à imobiliária Sadisetúbal. 
Maio de 2010 - O Vitória é o único 
clube da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional que consta na lista de de-
vedores ao fisco. Segundo a Direcção-
-Geral de Contribuições e Impostos 
(DGCI), os sadinos têm dívidas entre 
um e cinco milhões de euros.
Junho de 2010 - Nessa data, a Liga 
anunciou ter aceitado a candidatura 
do Vitória, mas impediu o clube, as-
sim como o Leixões, Gil Vicente e Be-
lenenses de registar novos contratos 
ou utilizar jogadores com contratos 
registados em épocas anteriores. 
Tudo por dívidas tanto às Finanças 
como à Segurança Social.
Junho de 2011 - Vitória, Belenenses e 
Leixões estão impedidos de jogar nas 
competições profissionais enquan-
to não regularizarem a sua situação 
junto do fisco e da Segurança Social, 
anunciou a Liga Portuguesa de Fute-
bol Profissional (LPFP).
Fevereiro de 2012 - Penhoras “lim-
pam” as receitas do Vitória. De um 
montante aproximado de 340 mil eu-
ros com que a tesouraria do Bonfim 
contava para fazer face a compromis-
sos diários, praticamente nada ficou 
nos últimos dias, devido à cativação 
do mesmo para vários credores. Fo-
ram cativados 387 mil euros hoje.
Setembro de 2013 - Os sócios do 
VFC aprovaram as contas do clube de 
2011 e 2012, que confirmam um pas-
sivo de cerca de 15 milhões de euros. 
Passivo de 16.050.000 euros hoje. 

Fevereiro de 2014 - O Vitória anunciou 
em comunicado que o Processo Especial 
de Revitalização tinha sido aprovado por 
96% dos credores da SAD e homologa-
do pelo Tribunal do Comércio de Lisboa. 
Junho de 2014 - A Liga revelou que 
Vitória e Belenenses "estão impedi-
dos de registar contratos desportivos 
ou de formação, bem como de utilizar 
jogadores com contratos já regista-
dos em épocas anteriores".
Julho de 2015 - O Vitória apresen-
tou os passes de alguns dos seus jo-
gadores como garantia na direção de 
Finanças, mas esta não os aceitou e 
o clube continua sem a certidão que 
lhe permitiria inscrever jogadores.
Outubro de 2015 - Passaram pou-
co mais de dois anos e depois de se 
apresentar um segundo PER soube-
-se agora que o mesmo foi aprovado 
por apenas 60% dos credores.
Janeiro de 2020 – Na lista de cre-
dores da SAD, com dívidas globais de 
22,6 milhões de euros, o Estado é cre-
dor de 37%. Entre os 17,4 milhões de 
euros que o Estado reclama no PER do 
clube e os 8,3 milhões reclamados no 
PER da SAD, estão sobretudo dívidas 
ao fisco, à Segurança Social e à Parva-
lorem, a sociedade estatal que ficou 
com a gestão dos créditos do BPN.
Agosto de 2020 - O VFC viu ser rejei-
tado o pedido de providência cautelar, 
interposto junto do Tribunal Arbitral 
do Desporto (TAD), depois de ter si-
do impedido de se inscrever na I Liga. 
Assim o VFC foi despromovido para 
o Campeonato de Portugal. A dívida 
do VFC ao Estado português é de 5,2 
milhões de euros (3,4 à Autoridade Tri-
butária e 1,8 à Segurança Social). A res-
tante dívida, a fornecedores, outros 
credores e financiamentos obtidos, 
supera os 18 milhões de euros.
Setembro de 2020 – A autarquia 
comprou, em licitação pública, o direi-
to de superfície do terreno onde está 
construído o Estádio do Bonfim. Direito 
era propriedade do BCP e foi adquirido 
no seguimento de créditos hipotecá-
rios no valor de 2,7 milhões de euros.
Nota do autor: Agora a palavra per-
tence aos sócios do Vitória, os únicos 
capazes de salvar este centenário clu-
be. Mas se forem sensatos e não segui-
rem discursos demagógicos e irrealistas 
como sucedeu largamente no passado.
Alberto Pereira (Setúbal)

Agora que o Vitória bateu no 
fundo, crescem o clamor e 
o valor da unidade da mas-
sa associativa como suporte 

do clube. A importância de os sócios 
estarem unidos tem sido defendida 
por todos os titulares dos órgãos 
sociais e também pelos associados, 
adeptos e pela comunidade em geral.

A ideia que temos, individual-
mente, mas também na cidade e na 
região, é de que a união entre os só-
cios é uma condição essencial para o 
Vitória conseguir sair deste terrível 
buraco.

Esta ideia, apesar de abstracta, 
está correcta. Uma sólida união en-
tre os associados, é uma condição 
necessária à reviravolta, por razões 
de legitimação da estratégia, vigor 
na sua concretização e engajamen-
to dos igualmente imprescindíveis 
apoios da comunidade. Se os sócios 
não estiverem unidos, firmes e de-
terminados não vamos conseguir 
convencer mais ninguém de que va-
le a pena ajudar a reerguer o Vitória. 
É, portanto, inegável que a união é 
o primeiro pressuposto do sucesso 
da manobra de reanimação de que 
o clube carece e para a qual vamos 
ter de apelar ao maior empenho do 
Município de Setúbal, das grandes e 
pequenas empresas, da cidade e da 
região.

O mérito está em conseguir essa 
unidade. Como podemos, em con-
creto, obter a união de que o Vitória 
precisa?

Nas últimas eleições houve cinco 
listas candidatas aos órgãos sociais 
e mesmo agora, após a hecatombe, 
as movimentações entre os sócios 
continuam a obedecer a uma lógica 
de disputa do poder, com grupos e 
tendências. É notória a ambição de 
muitos, mesmo de alguns sem capa-
cidade à altura da responsabilidade, 
o que mostra o risco sério em que o 

A união de que o Vitória precisa

OPINIÃO

Francisco Alves Rito

clube incorre de não conseguir nem 
a união nem a gestão de qualidade 
de que precisa.

Para o início de uma nova era, não 
basta apenas a demissão da actual 
direcção – que, obviamente, não tem 
quaisquer condições para continuar 
em funções – e a convocação de elei-
ções. Um processo eleitoral, como 
os que temos tido nas últimas déca-
das, não é adequado ao momento 

extraordinário, porque não garante 
unidade nem assegura a melhor so-
lução de gestão. Mesmo no melhor 
cenário eleitoral, em que os sócios 
tenham a sabedoria de escolher a 
lista mais capaz, esta nunca será tão 
boa como uma solução de consenso. 

Para tirar o máximo partido das 
qualidades e competências disponí-
veis entre a sua massa associativa, o 
Vitória tem de saber optar por uma 
solução que aproveite os melhores 
de entre os seus sócios. Uma comis-
são de salvação – juridicamente, uma 
comissão de gestão, que a AG pode 
aprovar -, que integre os associados 
mais capazes, independentemente 
dos grupos e tendenciais internas, é 
o que se impõe neste quadro critico.

Só com um grupo de ‘homens 
bons’, nomes idóneos, pessoas de 
reconhecido mérito e honestidade, 
podemos, enquanto sócios do Vitó-
ria, aspirar à união interna e à ajuda de 
todos os parceiros necessários. Com 
uma comissão destas, que pudesse 
contar com a honra e prestígio de ho-
mens insuspeitos, como Fernando 
Pedrosa, quem se recusaria a ajudar 
à reconstrução do Enorme?

Esta comissão deve ter como mis-
são, além da gestão corrente, fazer o 
diagnóstico da situação económica 
e financeira do clube e da SAD (uma 
vez que não há dinheiro para uma 
auditoria), auscultar parceiros deci-
sivos, como o Município de Setúbal, 
grandes empresas da região e even-
tuais investidores, e então, em pra-
zo razoável, conceber a estratégia 
de salvação do Vitória, a submeter 
à aprovação dos sócios, com apre-
sentação dos dados, fiáveis, a que 
nunca tivemos acesso. 

O Vitória precisa de tomar decisões 
vitais, algumas dolorosas, e a primeira 
dessas escolhas é sabermos construir 
uma liderança capaz do maior feito da 
história do clube.
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