
ENTRADA 
 

HISTÓRIA 
 

DIRECÇÃO 
 

ESTÁDIO 
 

MODALIDADES 
 

FUTEBOL SENIOR 
 

FUTEBOL FORMAÇÃO 
 

SÓCIOS 
 

OPORTUNIDADES 
 

HISTÓRICO 
 

CONTACTOS 
 

Patrocinadores 

Oficiais  

 

 

NOTÍCIAS > Discurso do Presidente da direcção - Assembleia de 16 de Maio 

Exmo Sr Presidente da Assembleia Geral 

Caros Sócios: 

Terminado o nosso compromisso de 6 meses em termos de gestão do Sport União Sintrense aqui estamos a 
prestar contas dessa tarefa. 

Isto tem como utilidade fazer um resumo da situação administrativa, financeira e desportiva que temos e que 
iremos passar à futura direcção. 

Nas breves palavras por mim proferidas na tomada de posse ,lembrei que tínhamos pouco tempo e que não 
vissem em mim nenhum Messias ,primeiro porque não sou ,pois vivo do meu trabalho e depois ,porque 
também não concordo com esse tipo de gestão. 

Assim quisemos sobretudo aproveitar este curto tempo para arrumar o nosso clube administrativa, financeira 
e desportivamente para proporcionar a quem venha cumprir um mandato de duração normal ,todas as 
condições no sentido da modernização, do saneamento do passivo e do sucesso desportivo.  

Modernização Administrativa 

- Na modernização administrativa da gestão de sócios, acabámos a renumeração dos sócios 

- Iniciámos o estudo para os débitos directos,  

- Criámos protocolos para a possibilidade de fazermos sócios na hora respeitando os estatutos  

- Melhorámos as condições do atendimento ao publico criámos um guichet de atendimento 

- Reorganizámos os ficheiros das rendas e das garagens, bem como fizemos a actualização de alguns 
contratos de aluguer. 

- Criámos uma ferramenta informática para a ajuda na elaboração do orçamento 

- Criámos um dossier para a promoção do clube e apoiar o marketing 

Para isto necessitámos de investir em pessoal e em equipamentos 

Em Pessoal- Admitimos a Engenheira Irina para a secretaria e para prestar apoio a todos os departamentos e 
à direcção. 

Admitimos o Tony como guarda de campo ,prestando serviços também no apoio na lavandaria ,tratamento 
do relvado e motorista 

Pedro Bonfim (prestador de serviços na área de informática) 

Sr Xico – como cobrador (regresso) 

Em Equipamentos – Fizemos actualizações no hardware existente aquisição dum portátil ,duma impressora 
de cartões de plástico , de 1all-in-one e de 1 nova (câmara fotográfica digital ) 

Ligaram-se os computadores em rede 

Adquirimos 3 licenças da aplicação sócios 2007 (versão actualizada dos sócios 2005 já existente) 
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Modernização da imagem 

- Criámos um novo letring 

- Actualizámos o logótipo 

- Criámos o novo cartão do sócio 

- Criámos um novo site 

- Criámos um dossier de promoção da imagem do clube/ para a publicidade 

- Uniformizámos todos os documentos do clube usando o novo letring 

- Criámos cartões de visita para os directores do clube 

- Uniformizámos todos os equipamentos de jogo e de treino em todos os escalões do clube 

- Falta uniformizar o letring em alguns equipamentos (viaturas) 

-( Isto foi possível por termos feito uma pareceria com a Blue Line) 

No Marchandising 

- Criámos a loja Sintrense/Puma 

- Criámos um bar de apoio a esta loja 

- Adquirimos cachecóis do clube 

- Adquirimos muito equipamento desportivo Puma (botas, mochilas, bolas, fatos treino, Kispos, etc que 
temos em stock) (praticamente todo pago e que está a ser vendido a bom ritmo) 

- Emblemas e pins 

Rentablização dos espaços 

- alugueres de campos e nem só ( em crescendo ) 

- Terreno ao lado do Tireis (ainda não conseguimos ,tivemos algumas sondagens ,mas nada ,ultimamente 
abriram-se outras perspectivas 

Publicidade  

- Fizemos alguns contratos Pub estática e outros estão mais ou menos bem encaminhados (entramos no 
meio do mês de Novembro) parece não ser boa altura? 

- Publicidade com banners no site 

Nas Realizações Sócio-recreativas Grandes realizações que trouxeram convívio, mística e dinheiro, bem 
haja aos seus promotores e ao seu grande impulsionador Zé luis Alvelos 

Destacamos as seguintes: 

- Cabaz de natal 

- Passagem de Ano 

- Porco no Espeto 

- Festa dos emblemas 

- Buffet do final de seniores 

- Buffet dos campeões juvenis 

Arranjo dos espaços exteriores 

-A nível do parque melhorámos o aspecto e a limpeza nomeadamente distribuindo por todo o espaço mais de 
1 dezena de contentores para o depósito de lixo, 

- Melhorámos a limpeza e a jardinagem dos canteiros com a colaboração da junta de freguesia e óptimo 
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desempenho do Tony e dos srs Ze Luis e Joaquim Baleia 
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Saneamento Financeiro 

- Negociámos a suspensão do Contrato de Relvirega (a divida atingiria mais de 60 000€) brevemente), 
pagando 6000€,no acto e ficando a pagar 1500€ por 31 meses (plano de pagamento que está a ser 
religiosamente cumprido) pagámos 12073,43€ 

- Acordámos a manutenção do relvado natural com o nosso consócio Sr A.J.Manata por cerca 350€/mês 

- Renegociámos a rescisão com o sr Bastos Lopes antes anunciada de 10000€ para 9000€ sendo paga em 5 
vezes(já integralmente paga dia 15 de Maio),para informação direi que o despedimento deste sr e da sua 
equipa custou cerca de 20000€ aos cofres do clube (9000 € Bastos Lopes + 6000 € Pedro Correia + 4500 
Luis Alexandre) 

- Anulámos o contrato da multiweb (de manutenção com o site) 90,75€ por trimestre 

- Racionalizámos os contratos de serviços que tínhamos com a Tvcabo reduzindo cerca de 30€/mês 

- Mudámos de entidade responsável pela da distribuição de energia com um beneficio em termos de 
economia de menos cerca de 8% e com possibilidade de dilatação de prazos de pagamento 

- Pagámos cerca de 11600€ pelo betuminoso do campo sintectico nº 3 

- Pagámos os 25000€ da 2ª e ultima tranche da relva sintectica do campo nº3 

- Pagámos cerca de 1900€ de divida a Sportcup 

- Pagamos a divida da Rodoviária de 3983€ 

- Pagámos cerca de 20.000 € da divida aos jogadores seniores (em 17 Novembro havia +-2,meses e prémios 
em atraso) (neste momento no dia 10 de Junho pagaremos tudo o que falta pagar ( cerca de 6500€ ) 

- Pagámos parte da divida existente quando tomámos posse (aos massagistas e aos treinadores da formação 
cerca de ) 

- Pagámos 3820€ da divida ao Sr Branco (contabilista) 

- Pagámos a divida de mais de 1600€ pelo policiamento do Tony Carreira 

- Pagámos parte da divida ao Gil e Alves 

- Pagámos (4222,9€) parte da divida a Segurança Social 
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- Pagámos a divida ao ex colaborador Óscar (200€) 

- Pagámos 100€ do empréstimo do sr António Jacinto ( contraído na direcção anterior Dez 2007?) 

- Pagámos Militão Veloso 500€ 

- Pagámos Jardim Máquinas 740€ 

- Pagámos Bombeiros 500€ 

- Pagámos Inox Sintra 500€ 

- Pagámos Tipografia 350€ 

- Pagámos Jornal de Sintra 356,95€ 

Temos na conta a ordem do BPN um saldo de + 8884€ 

Temos na conta a ordem da Caixa de Credito Agrícola + 8911,68€  

Receitas previstas e não recebidas 

- Recebemos menos 3000€ do contrato com as escolas do Sporting (face a exposição das dificuldades destes 
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e a eminente abandono revimos o contrato só para este final de ano e recebemos de 1 vez 10000€ em vez 
dos 13000€ previstos nestes 5 meses finais. 

Para o ano vigorará o contrato original 2600€/mês) 

- Ainda não recebemos 2700€ do patrocínio para a equipa sénior, (temos estado a negociar esta situação e 
pelas dificuldades apresentados pelo patrocinador vamos ver) 

Verbas Previstas a receber 

- Em direitos de formação dos jovens aqui formados( Invanington,Toy e Hugo Freire) de cerca de 20000€ 

- IRC ??? 

- IVA (não significativa) 

Despesas imprevistas 

- Aquisição dum pequeno tractor para corte da relva cerca de 3000€ 

- Grandes reparações em veículos e maquinas cerca de 4000 € 

- Aquisição dum secador de roupa por 200€ 
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Desportivamente 

- Introduzimos o transporte de apoio ao sector da formação  

- Melhorámos a qualidade dos técnicos recrutados 

- Padronizámos a metodologia do treino na formação  

- Aumentámos o apoio psicológico a toda a estrutura  

-  

Os resultados conseguidos já os sabem 

Destacam-se a nível dos seniores a manutenção na III Divisão Nacional (contudo falhamos o primeiro grande 
objectivo que era de ficar nos primeiros 6 ;pois ficamos em 8 com os mesmos pontos do 6) 

Assegurámos a manutenção a 3 jornadas do final da 2ªfase 

A equipa quase sempre recebeu da critica da especialidade altos encómios pelo futebol apresentado, mas 
tivemos 3 jogos maus e pagamos por isso resta-nos a consolação de termos ganho com alguma facilidade ao 
Elvas, Oriental e Santana - os 3 primeiros 

O técnico Paulo Morgado uma aposta minha, desconhecido da grande maioria segundo se dizia ,granjeou 
nome e prestigio  

Na formação  

O trabalho desenvolvido trouxe muitos pais e muitos atletas hoje todos os dias há movimento e muita vida 
em redor das nossas instalações mas não só, pois trouxe o futuro risonho e de muita qualidade as sementes 
estão lançadas . 

Mas é necessário fazer mais convénios, fazer mais equipas pôr mais miúdos e mais pais dentro das nossas 
instalações. 

Relativamente aos Juniores ficaram em 6 lugar entre 14 equipas  

Os Juvenis foram 1ºs entre 14 equipas e o 2º classificado ficou a 12 pontos 

Vão disputar alguns jogos para apuramento do campeão 

Os iniciados ficaram em 2º entre 12 equipas vão disputar a liguilha para a subida perderam o primeiro lugar 
na penúltima jornada da prova 

Os Infantis A estão em 1º 

Os Infantis B estão em 6º 
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As escolas A estão em 8º 

As escolas B em 5º 

Subimos bastante eu diria muito na escala de valores ,eu gostava que todos quiséssemos mais, para isso 
temos de aumentar a aposta na formação 

E estruturando a captação de valores e a sua drenagem na região e para o Sintrense voltaremos a ser 
referencia no concelho em 5 anos, estou absolutamente convencido disso 
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Estrategia Futura? 

1º- Licenciamento da Bancada (a resposta dada pelo DUR da Câmara Municipal de Sintra à nossa carta foi 
dada dia 14 de Maio) e foi a seguinte: 

“Verifica-se a ocorrência de caducidade do acto que aprovou o projecto de arquitectura ,(data limite 12 -09-
2006) propondo-se de acordo com o mesmo articulado o arquivamento ofícioso do processo de licenciamento 

(Os projectos de especialidades que foram entregues (estabilidade, aguas e esgotos, comportamento 
térmico) os que estavam em falta (instalação eléctrica ou ficha electrotécnica ,rede de gás, ited, 
acústica ,segurança contra incêndios , arranjos exteriores, drenagem de águas pluviais, iluminação exterior e 
instalação electromecânica de transporte de pessoas e mercadorias) 

Segundo esta resposta em principio terá que ser feito tudo de novo um novo projecto de arquitectura , 

A justificação que nos dão é que a área já construída não corresponde ao que está descrito no projecto 

2º- Pagamento/Resolução da divida a Caixa de Credito Agrícola (é prioritário) 

3º- Reparação da sede colocação de portas e recuperação do património existente(contamos com a preciosa 
ajuda do sr Gaspar) 

4º- Nomear uma comissão para preparar o centenário 

5º- Estamos a estudar a introdução de outras modalidades, nem sei se devemos dizer porque o segredo é a 
alma do negócio (criação de escolas de qualidade na natação, judo e rugby )  

Desde que metamos um novo projecto de arquitectura a escola de judo avança logo e provisoriamente para a 
Heliodoro Salgado 

6º- No futebol sénior consolidar a estrutura e reduzir o orçamento  

7º- No futebol formação expandir e aumentar a nossa influencia em todo o concelho com a criação de 
núcleos de promoção do clube ,dando, vendendo símbolos do clube e aumentando o recrutamento dos 
miúdos e aumentando o numero de equipas de competição no futebol de 11 

8º- Substituição urgente do Sintético do campo 2  

9º-Temos de melhorar/rentabilizar/e expandir os transportes de apoio a todos os escalões do clube (a 
aumentando a frota?alterando tipo de veiculos?) 

10º-Temos de criar um orçamento próprio para a formação e um centro de custos para melhor avaliar o seu 
desempenho e orientar a nossa estratégia para o sector  

11º-E um centro de apoio ao treino físico (musculação) – Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento físico (nutrição,) e intelectual (estudos) 

12º-E um centro de apoio medico(recuperação /reabilitação) 

13º-Construir um conjunto de regalias a oferecer aos sócios (mais modalidades+ serviços de 
apoio+benefícios no comercio local) 

14º-Isto tudo executado de parceria com uma campanha em força para angariar novos sócios (lembro que eu 
pedi os 2000 e não chegamos neste momento aos 1700) 
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Contencioso 

Quando chegámos em Novembro tínhamos alguns casos e muitas ameaças de casos 

A grande maioria por dividas e pelo que atrás ficou dito, está quase tudo resolvido 
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Excepto o que mais preocupa A Caixa de Credito Agrícola  

- com a Optimus está a reclamar mais de 20000€ por dividas de em comunicações e por incumprimento de 
contrato firmado pelos srs Alberto Baptista e sr Marco Rodrigues este assunto está entregue a nossa 
advogada ,que pediu por carta explicações ao srs em questão ,só o sr Baptista respondeu ,dizendo mais ou 
menos que o assunto tinha sido resolvido pelo sr Marco 

IVA – 

Finalmente o Sintrense ao fim de 3 anos foi reembolsado numa verba a rondar os 50500€.e havia a 
expectativa de serem quase 51800€ 

Ao longo deste tempo em que estou no Sintrense sempre ouvi coisas contraditórias relativamente a isto e 
colocaram sempre muitas reticencias em que isto viesse a acontecer. 

Felizmente aconteceu ser o SUS reembolsado do IVA. 

Sempre desejámos depositar na Caixa de Credito Agrícola não esta mas a totalidade da verba em divida os 
mais de 250000€ e isto não foi possível 

Atendendo ao que atrás expus no saneamento financeiro e por ser vital para o clube pois havia pagamentos a 
equipa de futebol aos funcionários e aos fornecedores e ameaças de contencioso sobre certas dividas 
utilizámos parcialmente esta verba cerca de 41590€ 

Depois na ultima Assembleia num caso em que alguns rotulam de semelhante a assembleia ratificou e 
aprovou as contas eu por acaso votei contra e fui chamado atenção , pois aquilo era a divisão na direcção 
cada um votou diferente (eu já não pertencia a direcção) 

Se o caso do reembolso do IVA tivesse alguma similitude ou se pudesse ser feito ,porque não apareceu 
nenhuma proposta clarificadora na ultima assembleia e propondo a sua futura cativação? 

Como disse por imperativos de pagamentos inadiáveis, de ordenados, de dividas de compromissos do 
Sintrense ,cerca de 41590€ dos 50500€ foram gastos e não entraram na conta da Caixa Agrícola . 
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Contudo chegados aqui eu pergunto acham que se tivéssemos depositado os 50000€ teríamos resolvido o 
problema/contencioso com a Caixa Agrícola?  

Não ,Não dizem os srs e digo eu 

Pois é o que verdadeiramente faz falta são os 200 000€ da Câmara Municipal de Sintra e foi com essa 
promessa que nesse tempo foi contraído esse empréstimo e provavelmente a assembleia se pronunciou a 
favor desse empréstimo e provavelmente os avalistas confiaram e não tiveram duvida em colocar o seu aval. 

Eu provavelmente só ficaria descansado com um compromisso escrito pela Câmara e que agora não existe. 

Eu não desconfio de ninguém e estando neste lugar mais me apercebo do esforço e da enorme capacidade 
dos então dirigentes. 

Nós temos duas propostas a fazer aliás e a exemplo do que têm seguido alguns clubes 

Analisemos as responsabilidades das 4 últimas direcções e cada uma entregará à outra a situação a “zeros” e 
nós fá-lo-emos de imediato à direcção futura. 

Ou outra de execução mais simples? Os responsáveis ,ou a direcção a quem foi feito o compromisso politico 
por parte da Câmara da verba dos 200 000€ que o depositem na conta da Caixa Agrícola que nós 
depositaremos os cerca de 41588,32€ que agora não fizemos e assim liquidaremos o empréstimo. 
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