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Presidente do SUS revela: “encontrei o clube a zero 

O presidente do Sport União Sintrense (SUS) afirma que quando foi eleito encontrou o clube com uma má 
situação financeira. “Encontrei o clube a zero”, contou Alberto Baptista em entrevista ao jornal Notícias da 

Manhã. 
( Terça-feira, 25 de Julho de 2006 ) 
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Pelas suas contas as dívidas chegam aos “20 mil euros do dia-a-dia” e mais 150 mil à Caixa Agrícola. 

Alberto Baptista revela ainda que pensa demitir-se caso, até Setembro, a Câmara de Sintra não responda à sua 
proposta para o clube. Em meados de Fevereiro o líder do SUS enviou o projecto pensado para o Sintrense, 
mas até agora Alberto Baptista não recebeu qualquer resposta por parte da autarquia. “Já tentei marcar 
reuniões com o presidente e com o vereador mas não me deram qualquer resposta”, conta. Alberto Baptista 
coloca mesmo a hipótese de demissão: “se no início de Setembro não tiver uma resposta da autarquia, demito-
me e o clube vai a eleições antecipadas”. 

De acordo com Alberto Baptista o apoio financeiro da Câmara de Sintra é essencial para sustentar, por 
exemplo, a conclusão da bancada e o alargamento dos balneários que dão apoio ao campo sintético. “Caso a 
autarquia não apoie o clube teremos que pensar numa alternativa”, conclui. O projecto inclui outras obras e no 
total está orçamentado em três milhões de euros.  

Sobre as demissões registadas no início do seu mandato, Alberto Baptista justifica o sucedido com o cansaço de 
algumas pessoas que transitaram da direcção anterior. O presidente do SUS entende que “algumas pessoas já 
estavam cansadas, uma vez que transitaram da anterior direcção, e houve também coisas mal entendidas”. 
Alberto Baptista defende também uma alteração imediata nos estatutos, “em qualquer clube, quando a direcção 
se reúne devem estar apenas presentes o presidente, o vice-presidente e um ou outro director ligado ao 
futebol. Contudo, no Sintrense, até os seccionistas vêm às reuniões”. 

O dirigente desportivo não quis comentar a acção interposta em tribunal por Adriano Filipe que o acusa de 
difamação. A esta decisão Baptista responde: “não quero falar sobre isso. Haja ou não alguma acção contra 
mim, isso não me interessa nada. Quero é trabalhar”. 

  
Alvor de Sintra 

 


