Tertúlias Sintrenses
Dizia-me hoje um caro consócio à mesa do café que “ os blogues e sites dedicados
ao Sintrense têm feito um trabalho notável em prol do clube na ausência de
notícias frescas no site do clube”, e que se não fossem esses meios, os sócios e
simpatizantes do clube “estavam a zeros” quanto a novidades do Sintrense.
Nada mais verdadeiro. Pela nossa parte agradecemos esse reconhecimento, assim
como certamente o autor do blogue “ Sintrense- Uma paixão “, sr Guilherme
Duarte, também agradecerá. Depois de tantos blogues que nasceram para falar
sobre o Sintrense, apenas restam estes dois blogues e a página pessoal do sr
Adriano Filipe,ex-presidente do clube, uma página notável pela história que
apresenta sobre o Sintrense, e pelos relevantes apontamentos que nos dá.
Consideramos que é manifestamente insuficiente, quando o próprio clube tem um
site fraquíssimo, sem alegria, sem cor, sem dinamismo, sem notícias do clube. À
semelhança dos blogues que já morreram, o Sintrense fez o mesmo com excelentes
sites que possuía, onde as notícias ali caiam fresquinhas, e sempre bem elaboradas.
A esse propósito, ainda estou recordado que quem colocava as notícias, o fazia com
extrema dedicação e sentido de servir os associados. Na realidade, o Sr Adriano
Filipe fez a esse nível um trabalho notável. Desde convocatórias da equipa sénior
às camadas jovens, desde as incidências nos treinos aos jogos, desde crónicas dos
jogos até a outros assuntos diários da vida do clube, muito o Sr Adriano se dedicou
ao site. Bons tempos esses, em que o site era uma imagem de marca do Sintrense.
O clube, com algumas direcções após Adriano Filipe, “degradou-se” a nível da
comunicação com os sócios, fazendo desaparecer sites com uma história rica sobre
o clube. A este propósito, questionava esse consócio os presentes na mesa do café: “
o que era feito de tantos anos de história, de fotografias, de notícias do clube, após
a criação do site oficial do clube pelo Sr Adriano? .
Sabemos que algumas delas estão no site pessoal do Sr Adriano Filipe, quanto às
restantes, pensamos que “foram apagadas para sempre”.
Numa sociedade de comunicação, penso que está na altura da actual direcção
dedicar-se também, e com prioridade à comunicação com os sócios, desenvolvendo
meios suficientes para que todos os sócios e simpatizantes do Sintrense, tenham
acesso à vida do clube. Só assim poderão ser mais participativos. Como ? Nesta
primeira fase, basta editar um site oficial com qualidade, apelativo, com constantes
notícias, eventos e organizações. Um site virado para os sócios e que honre os 100
anos do clube. E porque não um jornal ou revista mensal do Sintrense, como já o
fazem a maior parte dos clubes e associações do concelho de Sintra?
Pela nossa parte – SER DO SINTRENSE-, podem desde já, retirar todo o material
que julguem necessário para a feitura de um novo site ou de uma revista/jornal
mensal. Estaremos sempre prontos para servir o Sintrense. Todos juntos, somos
poucos para servir o clube. Quanto mais o divulgarmos, maior será o
engrandecimento do Sintrense.

