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DESPORTO

Sport União Sintrense assinala 104.º Aniversário

Um futuro para conquistar

 dia começou com
o Içar das Bandei-
ras, seguindo-se
uma romagem aos
cemitérios de São

Ventura Saraiva

O Sport União Sintrense assinalou no passado dia 7, o seu 104.º Aniversário. O ponto alto da efeméride teve lugar no salão nobre da
Sede Social no parque de jogos da Portela em Sintra, com a entregua de emblemas aos associados que completaram 25 e 50 anos de
filiação clubista.

Marçal, em Sintra, e do Alto
do Chão Frio, em Lourel,
homenageando os sócios já
falecidos, um sentimento
partilhado na reunião magna
nocturna, com um prolonga-
do momento de silêncio.
Mesmo em dia de semana,
foram muitos os amigos,
convidados, comunicação
social, e associados que
marcaram presença na Sessão
Solene. Com a sala pratica-
mente cheia, o presidente da
Mesa da Assembleia-geral,
Jorge Leitão deu início aos
trabalhos, com um único
ponto, a entrega de emblemas
dos 25 e 50 anos de filiação,
num total de 42 associados,
notando-se muitas ausências,
dir-se-ia, até, a larga maioria
dos homenageados.

«Continua-se
a trabalhar
com muito amor
e dedicação»

Coube ao presidente da Me-
sa, Jorge Leitão intervir
publicamente, aproveitando a
ocasião para lembrar o exce-
lente trabalho que o clube
continua a desenvolver nas
várias modalidades, com o

Ana Margarida Dionísio a única mulher a receber distinção

Jorge Leitão apaga as velas do 104.º aniversário

Emblemas
de 50 anos
Carlos Alberto Matos
António Henrique Dordio
José Augusto Paulo
Maria Odete Bernardes
João António Matos
José Francisco Jorge
José Conceição Baleia
Carlos Manuel Silva
Alberto Carlos Silva
Sérgio José Freitas
Domingos António Capeto
João da Silva Brito
António Duarte Dionísio
Luís Jorge Pena
Alcindo Batista Ruivo
José Aires Fonseca

Emblemas 25 anos
João Alberto V. Sá
José Francisco Ribeiro
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O

Fernando Gomes Barros
José de Almeida
José Fernandes Jacinto
Artur Fernando Ribeiro
Rui Jorge Vera Távora
Olegário Azinhaga Sapina
João Filipe Faria
Pedro Alexandre Silva
Ana Margarida Dionísio
António Pereira
Humberto Patriarca
Joaquim José Machadinhas
Manuel Santos Cabo
Luís Fernandes Rodrigues
Eleutério Ferreira Oliveira
Manuel Vicente Leitão
Manuel Leal Ferreira
António José Rodrigues
Marina Rute Matias
José Mota Gonçalves
Manuel Maria Fagundes
José António Santos
Nuno Miguel Viegas
Alípio Gomes Duarte

futebol em pleno estado de
graça. Os seniores lideram a
tabela classificativa, nos se-
niores, e as raparigas ocupam
também os lugares cimeiros
no campeonato feminino. O
rugby segue o caminho do
crescimento, assim como a
esgrima, a Btt, e toda a estru-
tura de formação de jovens
atletas. “Neste clube conti-
nua-se a trabalhar com muito
amor e dedicação» sublinhou
o líder da Assembleia, para
levantar a ponta do véu, rela-
tivamente à próxima reunião
magna marcada para o dia 16.

O aumento da quotização
mensal, a primeira abordagem
no sentido de poder vir a ser
constituída uma Sociedade
Anónima Desportiva (SAD),
e ainda a apreciação e
deliberação do Relatório e
Contas de 2014-15.
A cerimónia terminou com os
habituais “parabéns a você”,
a abertura do bolo de aniver-
sário, e um brinde ao futuro
que o Sintrense quer con-
quistar, alargando horizontes
na gestão e competição
desportiva.

Automobilimo- European Le Mans Séries 4 Horas do Estoril
Dias 17 e 18 com o apoio
da C.M. Sintra

CA Pero Pinheiro
de parabéns
70 Velas
para apagar
no dia 17
O Clube Atlético de Pero Pi-
nheiro celebra amanhã, sába-
do, dia 17, o seu 70.º Ani-
versário. Pelas 20h30, realiza-
se no salão paroquial da Igreja
da Vila, o jantar comemorativo
da efeméride, ocasião para
reunir amigos e associados
do emblema representativo da
capital do mármore.

Taça de Portugal de Futebol Feminino
Sintrense elimina
Ponte Frielas
Jogou-se no dia 11 (domingo), a 1.ª Eliminatória da
Taça de Portugal Feminina, com o Sport União
Sintrense a vencer na condição de visitante, a UD
Ponte de Frielas por 2-4, seguindo assim em frente na
competição.
Marcaram os golos, Jé, Vanessa Tomás, Rita Soares, e
Jéssica Simão.
Do quadro de jogos, realce para as goleadas do CAC
(0-8) no terreno da AD Bobadelense, e do Estoril Praia
(5-0), ao Bairro de St.º António.
O campeonato de promoção regressa no próximo
domingo, dia 18, com o Sintrense a receber pelas 15h00,
no campo n.º 2 do Parque de Jogos da Portela, o
Olímpico do Montijo.

A Câmara Municipal Sintra apoia mais uma edição do European Le Mans Series 4 Horas do
Estoril, evento automobilístico que se realiza no próximo fim-de-semana, dias 17 e 18, no autódromo
do Estoril.
O concelho de Sintra vai estar representado com a presença de vários artesãos bem como com
a atuação da Banda e Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Familiar
das Lameiras, no domingo, mesmo antes da partida da prova.
No recinto de atividades paralelas ao circuito, FUN ZONE, haverá um camião-stand da Câmara
Municipal de Sintra, junto ao qual atuará o grupo Rafa Marvel, entre as 12h e 13h de sábado,
com uma demonstração de zumba.
Mais informações em: http://www.elms-4hestoril.com/


