
 
 

domingo, 13 de Junho de 2010 

UM APELO DA CANDIDATA, DRª EDITE COSTA  
Com o pedido de publicação recebemos o seguinte "apelo" da Drª Edite Costa, 
candidata às próximas eleições do Sport União Sintrense. Para evitar 
polémicas quero deixar claro que este texto é da exclusiva responsabilidade de 
uma das duas listas que se propõem concorrer ao próximo acto eleitoral que 
irá eleger os corpos gerentes do nosso clube, para o próximo biénio. Este 
espaço estará ao dispor de todas as outras listas que já existem ou possam, 
eventualmente, aparecer. Este blog, enquanto um espaço dedicado à vida do 
nosso Sintrense, manter-se-á imparcial e garantirá a todos os candidatos o 
direito de veicularem, através dele as suas ideias. Apenas impomos uma 
condição, que os textos a publicar não sejam ofensivos para ninguém, não 
contenham ataques pessoais e não fomentem a divisão entre os sócios e 
adeptos do clube. Desde o seu início que o lema deste blog é contribuir para a 
unidade de todos os sintrenses. Evidentemente que não defendemos a 
unicidade de pensamento, mas lutaremos sempre em prol da unidade de todos 
os que gostam do Sintrense.  
 
CANDIDATA DO SINTRENSE APELA AO PLANTEL PARA NÃO SAIR 
DO SINTRENSE: EDITE COSTA CONTA COM TODOS OS 
JOGADORES 
 
A candidata à presidência do Sintrense- Edite Costa -, está perplexa 
com os últimos acontecimentos verificados no clube sobre a 
formação do plantel para a próxima época. 
Apostando na continuidade do técnico David Patrício- que tem 
contrato assinado com o clube -, a candidata mostrou-se hoje 
perplexa com a possibilidade de quase todo o plantel abandonar o 
clube. 
" Contamos com todos os jogadores do plantel sénior do Sintrense. 
São jovens, temos esperança em manter esta equipa, mas os 
jogadores andam nervosos porque não sabem do seu futuro.Não 
sabem com quem negociar a sua permanência no plantel. O técnico 
David Patrício tem falado com todos , no sentido de manterem a 
calma porque contamos com eles. Deveria ser esta direcção actual a 
preparar a nova época. Existem duas listas, e temos que manter a 



postura a bem do clube e deixar o técnico David Patrício preparar a 
nova época, pois será ele o timoneiro do clube. Apelo a todos os 
jogadores que assinem com o Sintrense para a próxima época, pois 
tanto a minha lista, como a maioria dos sócios, contam com eles. 
São jovens e dão garantias de futuro ao clube", acrescentou. 
 
A candidata adianta que "nenhuma lista tem o direito de andar a 
dispensar jogadores, pois nenhuma ainda foi eleita. Deste modo, 
estes jogadores devem continuar no plantel. Se existirem eventuais 
acertos ou mais reforços, eles serão tratados após as eleições. 
Infelizmente, e com o que já apurei, jogadores já saíram do clube 
face a estas indefinições. O Emerson e o Russo, ao que tudo o 
indicam, assinaram já pelo Atlético do Tojal; O Rui Arroja e o 
Leonel saíram para o Real de Massamá. Houve mais um jogador 
que saiu para o Futebol Benfica, e outro que se apresta por assinar 
por outra equipa da 3ª Divisão Nacional. O Flávio Casal, o Alex 
Viana e o Braga também já saíram do clube.. Outros marcaram a 
próxima semana como decisiva para o seu futuro. Espero que o 
técnico David Patrício tenha luz verde para preparar a nova época, 
pois estamos sujeitos a não ter plantel formado para inscrever a 
equipa. Quanto aos juniores que subiram aos séniores, o nosso 
técnico já fez sentir a seis jogadores que vai contar com eles para o 
futuro plantel.", adiantou a candidata. 
Com as eleições marcadas para o próximo dia 30 de Junho, Edite 
Costa começa a reunir apoios. Várias empresas já deram a sua 
concordância no apoio à candidata para se concluirem de imediato 
as obras do fecho da bancada nova, e construir-se ali um Colégio 
para 400 crianças, futuros atletas do clube. Relativamente à 
constituição da sua lista, Edite Costa manifesta " a sua surpresa 
pela aderência que está a ter junto dos sócios sintrenses. A 
candidata refere que " tem sido uma enorme surpresa para nós, por 
muita gente se rever no nosso projecto para o Sintrense.. Muitos 
sócios que não se identificam com a outra lista, já me manifestaram 
o seu apoio, e prometem integrar a lista que vamos apresentar.. O 
Sintrense tem agora oportunidade de fechar a bancada e tirar 
dividendos disso, como tem também a possibilidade de aumentar o 
seu ecletismo, já que com o protolocolo estabelecido com a Escola 
Secundária de Santa Maria, novas modalidades vão surgir no 
clube, como o Futsal, Basquetebol, Andebol e Voleibol, para além 
das modalidades históricas do clube, como o Judo e Ginástica, onde 
o Sintrense tem pergaminhos", acrescentou a candidata Edite 
Costa, primeira candidata feminina na história de 100 anos do 
clube à Presidência do Sintrense. 
De referir que amanhã terá lugar mais uma reunião de trabalho da 
lista de Edite Costa, a que se seguirá um jantar entre todos os 
participantes. 
 
 
 
CONTACTO EDITE COSTA: 962060074 
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