
Vítor Coelho assume direcção
para recuperar prestígio perdido

Novo rumo para o Sintrense

Vítor Coelho é o novo presi-
dente do SportUnião Sintren-
se, sucedendo no cargo a Joa-
quim Neto Filipe. Nas elei-
çõesmais concorridasdahistó-
ria clube, votarammais de 160
associados, Vítor Coelho le-
vou a melhor sobre Edite Rei-
na da Costa, que liderava uma
lista maioritariamente com-
posta por mulheres, mas que
não conseguiu mais do que 39
votos, contra os expressivos
118 alcançados pelo antigomé-
dico do clube e do Benfica.

Anova direcção integra vá-
rios antigos atletas do Sintren-
se, tal como o próprio presi-
dente, e pretende “recupe-
rar o prestígio e a credibili-
dade” perdidos nos últimos
anos. “Vamosprepararas co-

memorações do centenário
do Sintrense, que se assina-
la em 2011, e recuperar a se-
de social para aí instalar no-
vas modalidades como a es-
grima, o judo e a ginástica”,
garantiu o novo presidente,
anunciando ainda o regresso
do ex-internacional português
Luís Loureiro ao clube onde
despontou: “OLuísLoureiro
ficará responsável pelas es-
colas de futebol, pois a for-
mação será uma das áreas a
privilegiar. Ainda pensámos
que pudesse jogar na equipa
sénior para terminar a car-
reira no seu clube de sem-
pre, mas para isso ele já não
se sente motivado”.

SegundoVítorCoelho, “na
próxima época o Sintrense

vai lutar pela manutenção,
mas não enjeitará a possibi-
lidade de regressar à segun-
da divisão”. “Para tal são
precisos mais apoios e pa-
trocínios. Ou seja, precisa-
mos de angariar 250mil eu-
ros com alguma urgência
para fazer face ao passivo
que viemos encontrar”,
acrescentou.

A conclusão das obras da
bancada principal do campo,
com a rentabilização comer-
cial de espaços, é outrodos ob-
jectivos da nova direcção “de
modo a garantir receitas fi-
xas e estáveis”.

Vítor Coelho é o quinto

presidente do Sintrense desde
Janeiro de 2006, altura emque
o carismático Adriano Filipe
deixouo clube, apósduas déca-
das como dirigente.

A nova direcção vai rescin-
dir o contrato celebrado como
jovem treinador David Patrí-
cio, responsável pela equipa na
fase final da época anterior, e
garantiu o regresso da dupla
de treinadores José João ePau-
lo Bento, que já por duas vezes
conseguiu levar o Sintrense à
II Divisão.

Para tal, o novoplantel está
praticamente desenhado e in-
tegra 12 caras novas: Filipe
Afonso (médio, ex-Loures),

André Cacito (avançado, ex-
-Real),Dinis (defesa, ex-Ericei-
rense), Edgar (médio, ex-Ti-
res), Guilherme (defesa, ex-jú-
nior do 1.º Dezembro), Jorge
Almeida (defesa, ex-IgrejaNo-
va), Júlio (avançado, ex-Bocal),
Gonçalo Lélé (defesa, ex-Ti-
res), Manuel Liz (avançado,
ex- Igreja Nova), Mário Velo-
so (defesa, ex-Graciosa),Ricar-
do Santos (médio, ex-Igre-
ja-a-Nova) e Rafael Ferreira
(médio, ex-Praiense). Da equi-
pa anterior transitam: Rodol-
fo, Casal, Baltazar, Tiago Fi-
gueiredo e Rui Barroso. Junio-
res a promover:Danilo,Marti-
nho, Valter Viegas e Afonso.

Novos órgãos sociais do Sintrense tomaram posse logo após a eleição e já começaram a tomar medidas

DESPORTO BREVES

Campeão feminino
já definido
As duas equipas sintrenses
que disputam o Nacional
Feminino de hóquei em
patins ocupam os lugares
do pódio, mas já não têm
hipóteses de chegar ao títu-
lo, conquistado antecipada-
mente, a duas jornadas do
fim, pela Fundação Norte-
coope. Na jornada de sába-
do, os Lobinhos empata-
ram em casa (5-5) com o
Turquel, caindo para o 3.º
posto, a 11 das líderes. Por
sua vez, o Nafarros bateu o
o Carvalhos, por 3-1, assu-
mindo o 2.º lugar, em igual-
dade pontual com a turma
de Vale de Lobos.

Título perdido apenas
por um golo
A equipa de Infantis do
Hockey de Sintra viu o tí-
tulo nacional perdido ape-
nas por um golo. Depois
de empatar com o Paço
de Arcos, novo campeão,
o Sintra bateu o FC Porto
por 6-3, mas no confronto
directo com os oeirense
somou menos um golo na
vitória sobre a fraca equi-
pa do ADB Campo, de
Barcelos.

Volta a Portugal com
etapa em Sintra
A última etapa da 72.ª edi-
ção da Volta a Portugal
em bicicleta vai partir de
Sintra e terminar em Lis-
boa, a 15 de Agosto, onze
dias e nove etapas depois
da partida de Viseu.

Prova dura em dia de grande calor

José Gaspar, campeão na-
cional de montanha, com a
camisola do clube viseense
Três Santos Populares, foi o
vencedor do II Grande Pré-
mio de Rio deMouro, dispu-
tado na manhã do passado
domingo sob um sol escaldan-
te. A prova integrada no Tro-
féu Sintra a Correr, de oito
quilómetros, foi levada a ca-
bo pela Junta de Freguesia de
Rio de Mouro e pelo Grupo
Desportivo de Rio de Mou-
ro, Rinchoa eMercês, juntan-
do mais de duas centenas de
atletas de todos os escalões.

Na corrida principal, José
Gaspar, que fez 29,31 minu-
tos, só teve a oposição de
dois atletas da Associação

Atlética do Pego Longo,
Alex Secutaru e Adalberto
Furtado, que completaram

os lugares do pódio. Hugo
Gonçalves, do Porto Salvo, e
Nuno Carraça, da URCA,
4.º e 5.º, chegaram mais de
meiominuto depois. "Apro-
va era dura, pois com tanto
calor e commuitas subidas
tudo ficou mais difícil. Ti-
ve dois concorrentes à altu-
ra, mas consegui vencer
sem dificuldade, apesar de
só estar a treinar há duas
semanas", declarou o vence-
dor.

A nível feminino, Josefa
Bongue, do Joaninhas de
Leião, venceu sem qualquer
dificuldade, com 15,09 minu-
tos, impondo-se a Verónica
Secutaru e Sandra Santos, am-
bas do Pego Longo.

O popular clube do inter-
nacional Luís Jesus venceu

folgadamente em termos co-
lectivos, impondo-se ao Por-

to Salvo e ao GDR Fixes, de
Queluz de Baixo.
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CRUZEIRO NO RIO DOURO
RÉGUA/GAIA

14 e 15 de Agosto de 2010

CRUZEIRO DO FADO
no Navio “Funchal”

Partida e chegada a Lisboa

de 5 a 9 de Setembro 2010

Preço especial para reserva antecipada

VINDIMAS, DESFOLHADAS
E ARTESANATO

Barcelos
11 e 12 de Setembro de 2010

CRUZEIRO NO RIO DOURO 
RÉGUA/GAIA

10 e 11 de Julho de 2010

LURDES – ANDORRA – MADRID
De 31 de Julho a 5 de Agosto de 2010

Comunicamos a todos os

nossos clientes que

mudámos de instalações.

Continuamos a estar em

Agualva-Cacém, na Avenida 

Bons Amigos, 53 (junto à farmácia)

Tel.: 21 432 77 98
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