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Recebemos um comunicado do futebolista sénior do Sp ort União Sintrense, Nuno Veludo, com pedido 

de publicação, e que passamos a transcrever.  

 Como se sabe o Sport União e Sintrense irá realiza r eleições para eleger a sua nova direcção. Como 

candidata oficial o Sintrense conta com a Dra. Edit e Costa que entregou a sua candidatura oficial ao 

clube sendo assim neste momento a única pessoa ofic ialmente candidata a Presidente do Sport União 

e Sintrense. Por outro lado sei também que uma list a encabeçada pelo Dr. Vítor Coelho, que apesar de 

ainda não ser lista oficial, pretende concorrer ás eleições do Clube.  

 Quero deixar o meu testemunho através deste comuni cado para que as pessoas possam ter uma 

melhor noção do que realmente se passa e como está a ser conduzido o futuro do clube. A lista do Dr. 

Vítor Coelho está através dum intermediário a negoc iar com vários jogadores externos ao clube 

contratos para a próxima época sem referir que é um  pré acordo visto que não é certo que sejam a 

lista eleita, até porque ainda nem sequer são lista  oficial. Além de estar a negociar com estes 

jogadores externos, não disseram à grande maioria d os jogadores do plantel do ano passado, que 

como é sabido passaram um ano atribulado e complica do mas mantiveram a equipa na 3ª Divisão 

juntamente com o seu treinador David Patrício, que não contavam com estes. Os jogadores devido à 

incerteza do seu futuro no Sintrense prejudicaram o  seu futuro pessoal estando à espera do Sintrense 

e não avançando para outros projectos, isto devido apenas a não terem recebido uma palavra a 

comunicar se faziam parte dos planos ou não. Sendo  o Sintrense um clube ,na minha óptica, que tem 

como valores o respeito, a dignidade, a humildade e  a credibilidade estas atitudes não se coadunam 

com os valores atrás referidos. É totalmente aceitá vel que por uma razão ou outra possam ter outras 

ideias para o clube, mas estes jogadores e treinado r mereciam outro tipo de atitude. De salientar que 

desconheço as pessoas que fazem parte desta lista, pois nunca se apresentaram, e como tal não 

posso julgar as suas intenções para com o clube, po derão ter as melhores intenções mas o que levo 

em conta são as atitudes praticas que tomaram e as que deviam ter tomado e não tomaram.  
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 Além do meu desagrado para com as atitudes e tomad as de postura atrás referidas, o meu apoio a 

candidata Dra. Edite Costa que foi manifestado de m inha livre e espontânea vontade e através do meu 

espírito critico, prende-se com a análise objectiva  e concreta das propostas apresentadas por esta. 

Vejo com muitos bons olhos para o futuro e presente  do clube as ideias que poderão ser postas em 

prática caso a Dra. Edite vença as eleições. Peço q ue analisem as propostas com mente aberta e 

vejam o que pode ser melhor para o clube e não vote m apenas por preguiça ou porque é mais fácil 

votar numa pessoa que conhecem.  

 Espero que com este comunicado possa ter ajudado a lguém em algum tipo de dúvida conta aos 

movimentos que estão a ser feitos no Clube. Quero t erminar referindo que a direcção do clube ainda 

em funções com os seus defeitos e virtudes cumpriu com as suas obrigações e deveres para 

connosco e como tal saúdo-os na pessoa do Dr. Vítor  Filipe, que foi pessoa com quem tive mais 

contacto.  

Obrigado e Cumprimentos.  

NUNO VELUDO: Atleta do Sport União Sintrense na épo ca que terminou.  

 

( Foto Extraída da Net)  
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