
 
 
 
 
 

Mensagem de Natal do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

    

UM FELIZ NATAL E UM 
PRÓSPERO ANO DE 2010… 

Estamos a chegar ao fim do ano de 2009. 

É tempo então para dizer que foi um ano difícil para a 
generalidade das pessoas. A recessão mundial instalou-se, 
muitas empresas foram extintas, os desempregados não 
pararam de aumentar, um número muito grande de 
pessoas com dificuldades no acesso a bens essenciais 
cresceu desmesuradamente, o desalento e a tristeza 
generalizaram-se. 

O entusiasmo gerado com a eleição do 44º Presidente dos 
Estados Unidos, na resolução dos graves conflitos mundiais 
herdados de 2008 esfumou-se. 

Hoje poucos se lembram do dia 20 de Janeiro de 2009. 
Contudo foi nesse dia que Barack Obama prestou 
juramento como Presidente dos Estados Unidos, sendo o 
seu primeiro Presidente de raça negra. 

2009 ficará para sempre como o ano da pandemia da gripe 
A. Foram dias e dias a ouvir falar na sua progressão pelos 
continentes, a “guerra” das vacinas, hoje quase 
desapareceu como tema 

O aquecimento da Terra e as dificuldades em salvar este 
planeta transpareceram dos desencontros da Cimeira de 
Copenhaga. 

Vacilámos com a perda de entes queridos. A sua 
recordação impõe-se pois ajuda-nos a mitigar a sua falta e 
aqui particularmente lembro o Serra de Almeida. Que 
esteja em Paz! 

 De desânimo em desânimo nada melhor para nos alienar 
do que o pontapé na bola. 

O Mundial de Futebol da África do Sul promete 

    



hegemonizar as nossas atenções no Ano Novo – 2010. 

Em 2009 o Sport União Sintrense teve um brilhante 
desempenho desportivo. Quase todos suplantaram os seus 
objectivos. Crescemos em número e qualidade. 

A nível organizacional o conflito com CCAM foi resolvido a 
contento. Em devido tempo manifestamos o nosso 
contentamento e felicitamos os principais intervenientes. A 
este propósito gostava que a Direcção do nosso clube 
organizasse brevemente a Cerimónia/Festa para entrega 
das medalhas aos ilustres agraciados na Ultima Assembleia 
Geral Professor Fernando Seara, Sr. Adriano Filipe e Sr. 
Adílio Câmara. 

O Sintrense hoje tem outras preocupações, tem outros 
desafios… 

. Precisa de uma injecção de ânimo nos seus directores. 

. Precisa de melhorar a sua organização administrativa. 

. Precisa de reformular os seus objectivos. 

. Precisa de acabar a rentabilização comercial da bancada. 

. Precisa de reformular o seu organigrama funcional. 

Só assim o Sintrense crescerá em receitas, em sócios e em 
nível competitivo. 

25 de Dezembro de 2009 virá dentro de muito poucos dias. 
O Natal que ele celebriza repõe um brilho no nosso olhar. 
É a pausa para o sentimento, para o amor. 
Os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos 
“exclusivam” as nossas preocupações. 
Sentimos por isso o desejo de perdurarmos ao infinito o 
sentir Natal. 

Termino desejando para todos os membros dos Órgãos 
Sociais do Sintrense, para todos os atletas, para todos os 
técnicos, para todo o corpo médico, para todos os 
funcionários, para todos os sócios e adeptos do nosso 
clube, 

Um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2010! 

 
 
 


