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Com a presença de cerca de quatro dezenas de associ ados entre os quais elementos que compõem a 

lista de Edite Reina da Costa, realizou-se hoje no salão nobre do Sintrense, um debate de ideias sobre  

o momento actual e o que se deseja para o futuro do  Sport União Sintrense.  

André Bettencourt, ex-atleta do clube, João Lima, c om experiência no associativismo, Jean Jacque, 

director financeiro do BNP, entre muitos outros nom es ligados ao desporto e a várias empresas 

nacionais que apoiam a candidata, e que fazem parte  da lista de Edite Costa, marcaram também 

presença neste debate de ideias. A candidata "pediu desculpa aos presentes de não estarem ainda 

todos os elementos da sua lista, mas que na próxima  quarta feira serão conhecidos os restantes”, 

referindo também que são pessoas ligadas ao meio de sportivo e empresarial com vastos 

conhecimentos na matéria ".  

  

Também o ex-seleccionar nacional de futebol da Cost a Rica, campeão da América Central, e de quem é 

amigo pessoal e actualmente a residir em Portugal, já lhe prometeu apoio na organização desportiva 

do clube, se tal for necessário.  

  

Para este facto, a candidata referiu "que também nos meios sintrenses tem muitos amigos,  até porque 

a Costa Rica é geminada com Sintra, e por isso exis te muita gente aqui de Sintra, que também já lhe 

manifestou apoio, relembrando aos presentes, de que  foi cônsul da Costa Rica durante 20 anos, e que 

por isso adquiriu conhecimentos com muita gente imp ortante do ramo da política, empresarial e de 

serviços que vão ajudar o Sintrense se for eleita."  
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Numa fase inicial em que Edite Reina da Costa se de u a conhecer aos presentes, a candidata à 

presidência do Sintrense explanou as suas ideias so bre o que deseja para o futuro do clube.  

A fase inicial do debate de ideias centralizou-se n a questão das obras da bancada Adriano Filipe. A 

candidata referiu ao presentes “que as mesmas são para avançar no imediato, logo q ue estejam 

salvaguardadas as questões burocráticas, e pensa co ncluí-las em ano e meio a dois anos. Para o 

efeito, existem verbas disponíveis para as obras, p elo que esta é a grande possibilidade que os sócios  

têm para ver de uma vez por todas as mesmas concluí das a curto prazo.As obras cifram-se em 

500.000€, e após as mesmas concluídas, o Sintrense receberá  uma renda de 13 000 € mensais, 

conforme consta do acordo de principio existente. U m acordo excelente para o Sintrense, em que tive 

oportunidade de observar a dureza de negociações qu e se manteve com o actual presidente do clube. 

Um homem que não conhecia,um homem com H grande, e que defendeu o clube com unhas e dentes, 

obtendo este negócio que é muito bom para o Sintren se”, adiantou.  

  

Confrontada com a verba elevada do custo das obras,  a candidata referiu “ que isso não lhe dá dores 

de cabeça para quem lidou e lida com milhões na com pra das instalações do Colégio Infanta de 

Portugal, e que há saber negociar com os bancos, e para esse efeito, conto com gente na minha lista 

que é experiente nessas àreas, alguns dos quais est ão aqui hoje. Agora são os sócios que em 

Assembleia Geral vão decidir: ou avançamos ou ficam os assim eternamente com a bancada por se 

concluir”.  

  

Sobre a situação financeira actual do clube, a cand idata referiu que “ já fiz mais de quarenta pedidos a 

elementos com responsabilidade nesta direcção e o q ue é certo é que até hoje, ainda ninguém me deu 

resposta. No entanto, se a verba é aquela que se fa la de cerca de 200.000 €, não me mete medo, e há 

que saber negociar esses pagamentos. É perfeitament e possível pagarmos isso neste mandato de 

dois anos, se for eleita, até porque não tem cabime nto nenhum, nem admitia isso, que sejam sócios do 

Sintrense, como o Sr Adriano e o Sr Patrão a serem avalistas de algumas dessas dívidas, Isso não 

cabe na cabeça de ninguém, e há que desobrigar imed iatamente essas pessoas desse encargo”, 

acrescentou.  

Sobre as equipas de formação, a candidata adiantou que “ estive hoje presente no Jamor com a 
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equipa do Sintrense de sub-15, e que venceu por 3-0 . Falei com os pais dos atletas, e os mesmos 

demonstraram-me a sua insatisfação pelo facto de nã o saberem do futuro destes atletas, já que para o 

ano eram Juvenis B, e foram informados que as equip as B são para acabar. Fiquei também triste de 

observar vários treinadores a falar com pais dos no ssos jogadores para que os mesmos saíssem do 

Sintrense. Disse aos pais para não decidirem nada a té às eleições, porque não queremos acabar com 

nenhuma equipa da formação, e amanhã lá estarei nov amente junto delas. Outro dos aspectos que me 

relataram, é que falta muito apoio às crianças, a n ível pedagogico e psicológico. Essa é outra das 

minhas apostas, pois é necessário investir nesta àr ea para que o Sintrense tenha uma boa formação, 

atletas de qualidade e bons cidadãos para o futuro,  que é o nosso papel também. E dentro da minha 

lista e dos meus conhecimentos tenho gente com expe riência nessa àrea”, adiantou.  

  

Questionada sobre a possibilidade da sua lista apos tar nas escolas e escolinhas do Sintrense, a 

candidata referiu que “ enquanto durar o contrato com a Academia de Escol as do Sporting não o 

poderemos fazer, porque o contrato celebrado prevê que seja essa entidade a gerir as escolas e 

escolinhas do clube durante mais dois anos. Caso se  rescindisse esse contrato, teríamos de pagar 

uma indemnização do valor do contrato. Mas nem sequ er pensamos nisso, porque os contratos são 

para cumprir. Quando esse contrato terminar, estuda remos a melhor solução para o Sintrense ”  

.  
  

 
  

 

  

Sobre o futuro social do Sintrense, a candidata ref ere que “ é necessário 

chamar os sócios até nós, criando-lhes algumas valê ncias dentro do clube, 

onde possam conviver, terem reuniões. É necessário arranjarmos esse 

espaço para os sócios, bem assim como investir no f uturo, e o futuro está 

na juventude. Termos 200 crianças a praticar despor to no Sintrense, e 400 

logo que as obras da bancada estejam concluídas, é sinal de que podemos ter 1 200 novos sócios, 

com a inscrição dos atletas e dos pais. É nisto que  temos que apostar, pois os sócios do Sintrense, e 

como tive oportunidade de saber, já andam na casa d os 50/60/70 anos, e há que rejuvenescer o clube 

com os nossos filhos e netos, dar sequência à vital idade e ao futuro do Sintrense. Só assim o clube 

pode sobreviver e ser ainda mais eclético, e há que  termos mais equipas, mais modalidades 

desportivas e recreativas e mais actividades para t razer gente ao clube. È esse o futuro do Sintrense,  

só podemos pensar assim”, acrescentou.  

 

Alguns associados colocaram questões sobre o progra ma da candidata, as quais foram respondidas 

de imediato.  
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A opinião dos mesmos é que esta candidatura de Edit e Costa deveria ter surgido um mês antes, pois 

ficaram esclarecidos sobre todo o programa e como e le vai ser delineado, mas lamentavam o facto de 

muitos outros associados não conhecerem a candidata , e colocarem sistemáticamente dúvidas sobre 

esta candidatura, o que eventualmente poderá condic ionar a eleição da mesma. No entanto todos 

saíram satisfeitos com as respostas dadas e com est e debate de ideias, que na opinião dos presentes 

foi bastante produtivo e que se deveriam realizar m ais vezes dentro do clube.  

  

Para Edite Costa, “é certo que muitos sócios não me conhecem, mas mui tos dos que estão aqui 

presentes, e que me acompanham, sabem como sou: din âmica e de nunca desistir às adversidades, 

antes pelo contrário, lutar contra elas. E tenho-me  dado bem com a experiência que tenho em gestão”, 

rematou.  
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