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ANO DE 2010: REVISTA DO ANO DA VIDA DO SINTRENSE CONTADAS EM POUCAS LINHAS 

O SER DO SINTRENSE deixa aqui a REVISTA DO ANO do Clube. Foram quase de 500 notícias sobre o Sintrense, e deixamos aqui, o 
resumo, o que de mais importante marcou o ano de 2010 na vida do Sintrense.  

Com o ano de 2010 quase a chegar ao fim, impunha-se contarmos em poucas linhas, 365 dias na vida do Sintrense. Uma REVISTA DO 
ANO, com base no que escrevemos, no que lemos e vimos, nos e-mails que recebemos, nas comunicações que nos foram feitas. 

A promessa é de continuarmos a acompanhar o clube em 2011, todas as suas actividades, colocando-nos ao lado de quem, tal como nós, 
pretende o engrandecimento do Sintrense, não só no Desporto Nacional e Sintrense, mas também no capítulo social, histórico e cultural, 
como o clube merece, pelos seus 100 anos de História. De bonita história, que nem os tempos mais conturbados poderão apagar. 

Somos poucos. O tempo também é curto, mas lançamos daqui o repto a todos os nossos leitores cibernautas: 

COLABOREM CONNOSCO ! 

  

SINTRENSE- REVISTA DO ANO DE 2010 
  

JANEIRO 
 
 
Cinco derrotas consecutivas da equipa sénior do Sintrense, colocavam em xeque continuidade do técnico, Nuno Sobral, que tinha
substituído no cargo, Paulo Morgado, que entretanto abandonara o clube, para ir treinar o Vitóia do Pico, da 2ª Divisão Nacional - Zona 
Centro. 
  
No plantel, reformulações foram feitas, com as saídas de  André Cacito ( para o Real), Tiago Antunes e Sapo ( para o Vitória do Pico). 
Entram Alex ( ex-Real), Tiago Figueiredo (ex-Real), Leonel ex-Praiense), Bruno Santos (ex-Pinhalnovense) e Baltazar (ex-Igreja Nova) para 
um plantel que era demasiado curto. 
Neste mês sai a notícia de que os meios de transporte do clube (Carrinhas de transporte de atletas), tinham sido penhorados pelas
Finanças. 

 
Adílio Câmara, emite comunicado sobre a situação do futebol de formação e sobre a falta de pagamentos aos treinadores da formação do 
clube, na sequência da ausência de treinos dos escalões de formação. Mais tarde, alguns técnicos da formação abandonam o clube e o 
próprio Coordenador, Adílio Câmara, pede a demissão do cargo que ocupa no Sintrense. 
  
O nosso Blogue ultrapassa as 50.000 visitas, com 9822 visitas em Janeiro de 2010, novo record de visitas. 
Termina o Blogue SINTRENSE AO DIA, outro blogue de apoio ao Sintrense. 
Equipa de Juniores e de Iniciados continuam nos dois primeiros lugares da classificação dos respectivos campeonatos distritais, em 
lugares de subida. 
  
 

FEVEREIRO 
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Nuno Sobral continua a não vencer como técnico principal da equipa. Apenas um empate em 9 jogos, coloca o Sintrense nos últimos 
lugares da classificação. 
A derrota em casa, por 0-1, frente ao Casa Pia, é o último jogo do técnico. Assume a impossibilidade de se fazer mais, coloca o lugar de 
técnico à disposição da Direcção, não exigindo qualquer contrapartida financeira. O técnico sai pela porta grande do clube, a nível de 
honestidade de procedimentos. David Patrício, até aí adjunto desde o início de época, assume o comando da equipa até ao final da época, 
de acordo com o comnicado da Direcção do Clube. 

 
( Nuno Sobral ) 
  
No jogo seguinte, já sob o comando de David Patrício, o Sintrense vence categóricamente no campo do Caldas, e inicia aí a recuperação 
na classificação. 
  
Morre Miguel Oliveira, conhecido adepto do Sintrense.  
  
Adriano Filipe, Fernando Seara e Adílio Câmara são agraciados em Sessão Solene do Clube. Adriano Filipe é eternizado no clube com o 
seu nome na bancada nascente. Fernando Seara recebe o galardão de Sócio Benemérito e a Medalha de Dedicação ao Clube. 
  
Adílio Câmara, Coordenador do Futebol Jovem do Sintrense, recebe a Medalha de Aplicação Desportiva ao serviço do Clube. Como 
coordenador do futebol jovem, e em apenas dois anos, sobe de divisão as três equipas – Juniores, Juvenis e Iniciados -, sagrando-se 
campeão distrital em Juvenis e Juniores em duas épocas consecutivas, sendo vice-Campeão distrital de Iniciados. 
 

MARÇO  

 
Morre Olímpio Silva, sócio nº 1 do Clube. 
  
O site oficial do Sintrense deixa de publicar notícias sobre o clube. Ao invés, o nosso Blogue chega às 60 000 visitas, continuando a ser, a
par do blogue SINTRENSE – Uma Paixão, os únicos meios assíduos de divulgação das actividades do clube. 
  
Joaquim Neto Filipe, presidente do Sintrense, anuncia a sua não recandidatura ao próximo acto eleitoral. 
A equipa sénior acaba a 1ª fase do Campeonato a recuperar na tabela classificativa, mas é insuficiente para garantir a permanência nos 
seis primeiros lugares da classificação. Irá lutar pela permanência no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, após a derrota em Torres 
Vedras, por 1-0, frente ao Torreense. 
  
  
Na 1ª jornada da 2ª Fase do Campeonato, o Sintrense começa da melhor maneira, vencendo o Portomosense por 2-1, em Sintra. 
 
 

ABRIL 
  
  
Nas tertúlias sintrenses, um ex-dirigente do Sintrense afirma que “já foi convidado” para integrar três listas concorrentes às eleições do
clube. 
  
Começam as movimentações para o acto eleitoral do clube. Um grupo de sócios pede a Joaquim Veríssimo do Reis para se candidatar a 
presidente e levar por diante o projecto que tinha em mente, tanto para a formação como para a equipa sénior do clube. Um infeliz “boato” 
lançado para a rua, com destino às tertúlias sintrenses, e que começa a circular com insistência, em que este candidato “desejaria 
terminar com a equipa sénior do clube”, coloca em polvorosa alguns meios ligados ao Sintrense.  
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De acordo com o que o SER DO SINTRENSE apurou na altura junto de pessoas próximas ao então Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, esse boato infeliz, faz com que Joaquim Veríssimo fique “chocado com pessoas que o tentam denegrir sem qualquer fundamento”, 
e decide não avançar ao acto eleitoral, nem repensar a proposta feita por esses mesmos sócios. 
  
Entretanto, o e-mail do SER DO SINTRENSE, é inundado de missivas, em que se coloca em causa a honestidade e a dignidade de pessoas 
que servem e serviram o clube. Atoardas e boatos para lançar o descrédito total no clube, leva-nos a interromper a publicação de notícias, 
entre 08 de Abril e 19 de Junho, bem perto já das eleições do clube. O Sintrense voltava a estar em polvorosa, sem sossego, e era tema de 
conversa em todas as tertúlias sintrenses. 
 
 

JUNHO 
 
Nasce o irmão mais novo do Blogue SER DO SINTRENSE: O site “ SER DO SINTRENSE DE ALMA E CORAÇÃO”. 
A Equipa sénior do Sintrense obtém o 1º lugar da fase de permanência no campeonato nacional de futebol da 3ª Divisão. O técnico David
Patrício é elogiado na comunicação social nacional, nomeadamente, no Jornal A Bola e no Jornal O Jogo, pela carreira da equipa. 

   
 ( David Patrício) 
  
A equipa de Juniores, fica em terceiro lugar no campeonato distrital de honra de Lisboa. Fica a uma unha negra de subir aos campeonatos 
nacionais de Juniores. 
A equipa de Juvenis fica na primeira metade da tabela do Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Lisboa. 
A equipa de Iniciados fica a um “mísero ponto” de subir à Divisão de Honra de Lisboa, o campeonato distrital mais importante. 
  
  
São conhecidas as duas listas concorrentes às Eleições do Sintrense: Edite Reina, Director do Colégio D.Infanta e ex-Cônsul da Costa 
Rica em Portugal, é a primeira a avançar, num jantar de apoio à sua candidatura. Um sócio do Sintrense alerta a candidata que o Sintrense 
“ tem dívidas superiores a 200 .000€, facto que não amedronta a candidata, face ao projecto que tem para o clube. O fecho da bancada 
destinado a um Colégio de Ensino Secundário, e consequentemente a colocação de 400 atletas a praticar desporto no Sintrense nas mais 
variadas modalidades, é a aposta prioritária da candidata no programa enviado à comunicação social. 
  

 
Victor Coelho é outro dos candidatos. Antigo atleta do Sintrense, e médico que sempre deu os seus préstimos ao clube, avança com uma 
lista de nomes bem conhecidos da vida sintrense. 
O lema da sua candidatura e da sua lista é “ de gente conhecida de todos os sócios e que vive e gosta do Sintrense”, tendo como principal
objectivo, recuperar a credebilidade perdida, recuperar a sede do Sintrense, e de um clube aberto a todos os sócios e à sociedade 
sintrense. 
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A Direcção do Sintrense renova contrato com o técnico David Patrício. A equipa sénior fica em primeiro lugar da série de permanência, 
numa fase em que a equipa esteve muito bem, garantindo desde cedo a sua permanência na 3ª Divisão. 
Nesse contrato, David Patrício ressalva que “ será técnico do clube, se a direcção vindoura assim concordar”. 
O técnico começa a preparar a próxima época, mas vê-se impedido nos seus intentos, já que é informado por elementos da ainda direcção 
em mandato, que não será o técnico da lista candidata liderada por Vítor Coelho, e se esta lista vencer as eleições, o projecto não passará 
pela continuidade daquele técnico. 
  
  
Mais de 70% do plantel não renova pelo clube. Em comunicado enviado ao SER DO SINTRENSE, Nuno Veludo, futebolista do Sintrense, 
repudia atitudes tomadas para com jogadores e técnicos do Sintrense, manifestando o seu apoio, como sócio, à lista liderada por Edite 
Reina. No jornal desportivo “O Jogo”, a candidata Edite Reina, reafirma a coinfiança no técnico David Patrício e no plantel sénior do 
Sintrense, e no compromisso de honrar contratos feitos pela direcção anterior. 
  

 
Publicamente, a direcção do Sintrense, informa que a base que detinha dos associados do clube, ficou sériamente danificada, 
consequência de uma descarga eléctrica que avariou o sistema informático do clube. 
Chega o dia 30 de Junho, dia de eleições no clube. Victor Coelho é o novo presidente do Sintrense. Vence as eleições com 117 votos
favoráveis contra os 39 da candidata Edite Reina. Nas tertúlias sintrenses, fica o reparo da lista apresentada às eleições por Edite Reina: 
ninguém era conhecido nos meandros do clube, com excepção para dois elementos. 
  
  
É atribuída e aprovada também por unanimidade e sob proposta à mesa da Assembleia, nesse dia, a Medalha de Mérito a José Manuel 
Patrão dos Santos e a Joaquim Veríssimo dos Reis. 

O dia 30 de Junho de 2010 vai ficar marcado para sempre para a história do nosso Blogue. Em vinte e quatro horas, o SER SINTRENSE 
registou 2 128 Cliks. 
O nosso site ( www.sersintrense.webnode.pt) registou 763 visitas, de 225 visitantes únicos que viram 4567 páginas, 25 413 Hits, 112,00
MB. 

 
 

JULHO 
 
Luís Loureiro é anunciado jogador do Sintrense para a próxima época. O bom filho à casa torna a um clube onde foi formado, e onde a 
partir dele, chegou à selecção nacional A e ao Sporting Clube de Portugal. 
È anunciado também como o futuro patrono das Escolas de Futebol do Sintrense. Um segundo anúncio, já que Adriano Filipe, enquanto 
Presidente do Sintrense, tinha feito o mesmo, no arranque das equipas de Escolas e de Infantis do Clube, por altura da inauguração do 
relvado sintético do campo nº 2. 
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José João e Paulo Bento são anunciados como técnicos da equipa de futebol para a próxima época. São mais dois regressos, dos dois 
treinadores que conseguiram o maior feito até agora da equipa de futebol sénior: um título nacional de futebol da 3ª Divisão.  

 
  
O Plantel começa a ser formado. Muitas contratações, alguns regressos, e apenas cinco jogadores a transitar da época anterior: Rodolfo, 
Barroso, Emanuel, Tiago Figueiredo e Baltazar. 
  
  
A 12 de Julho, o plantel é apresentado à comunicação social, com muitas caras novas. 
O Presidente do Sintrense, Vitor Coelho, dá um entrevista ao Jornal A Bola:  
  
www.ser-do-sintrense.blogspot.com/2010/07/o-presidente-do-sintrense-vitor-coelho.html. 
 
O técnico José João dá uma entrevista ao jornal de Sintra: 
  
www.ser-do-sintrense.blogspot.com/2010/07/o-novo-tecnico-do-sintrense-jose-joao.html 
 
É conhecida a Comissão Promotora do Centenário do Clube a decorrer em 2011. António Figueiredo Filipe, figura ilustre do Sintrense, é o
Presidente da Comissão e terá a seu cargo, a missão de reunir elementos para integrar a Comissão e de dar apoio às iniciativas previstas 
para a Comemoração dos cem anos do clube. 

 
 

AGOSTO 
 
 
No dia 2, a equipa de futebol sénior começa a preparar a nova época desportiva, sob o comando de José João e Paulo Bento. Fazer o 
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melhor campeonato possível, é o lema do arranque da nova época. 
  

  

SETEMBRO 
 
 
No primeiro jogo oficial da época, as coisas correm mal ao Sintrense. É eliminado logo na primeira ronda da Taça de Portugal frente ao
Alpendorada. Derrota em Sintra, por 0-1. 
  
O Sintrense marca presença com um stand, nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo. 
  
João Barnabé, conhecido técnico da formação do Sporting, é apresentado como o novo coordenador do futebol do Sintrense. 
  
No primeiro jogo do campeonato nacional de futebol da 3ª Divisão, o Sintrense estreia-se com empate (0-0) no campo das Seixas, na 
Malveira. 
  
O SER DO SINTRENSE dá mais um passo em frente, agora no FACEBOOK, aproximando cada vez mais, todos os sintrenses de Alma e 
Coração. 

 
A Direcção do Sintrense continua activa na procura de resolver problemas no clube. A melhoria nas infraestuturas existentes começa a 
ser evidente aos olhos dos sócios. Entretanto, a direcção decide prescindir dos bilheteiros e porteiros da Associação de Futebol de 
Lisboa nos jogos em casa. Poupança de despesas é o mote dado pela Direcção para esta decisão. 
  
A 26 de Setembro, a equipa sénior conquista a sua primeira vitória no campeonato, vencendo o Alcochetense por 1-0, em Sintra. 

 
 

OUTUBRO 
 
 
A 7 de Outubro, o Sintrense completa 99 anos de vida. A Direcção do Clube anuncia as festividades e o programa de aniversário. 
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A Comissão Promotora do Centenário, organiza o 1º Torneio de Sueca do Sintrense, com a participação de 32 equipas. Um Torneio que se 
revela num êxito organizativo. 
  
O Guarda-Redes do Sintrense, Nabi, é chamado por Norton de Matos, aos trabalhos da selecção da Guiné Bissau. 
Nasce o Blogue “ Centenário Sintrense”, promovido pela Comissão Promotora do Centenário. 

 
O SER DO SINTRENSE completa 3 anos de existência. 
  
A equipa sénior regista uma vitória,um empate e uma derrota ( em Sacavém) no campeonato, neste mês de Outubro. 
  
Os juniores arrancam para a nova época , sob o comando de Filipe Pedro, ex-Sporting, com três derrotas consecutivas no campeonato. 
  
Começam os restantes campeonatos para as equipas de formação. A direcção do Sintrense extingue a equipa de Juvenis B ( com 
contestação de pais e tutores de atletas), mas mantêm a equipa B de Iniciados. 
  
 

NOVEMBRO 
 
O antigo Presidente do Sintrense, Adriano Filipe, recupera anos de história do clube, ao colocar no seu site pessoal
( www.adrianofilipe.com ) , o link do primeiro site oficial do Sintrense, por si idealizado. 

 
A equipa sénior de futebol regista duas derrotas (Oeiras e Peniche) e duas vitórias (Crato e Bombarral) neste mês de Novembro. 
  
A equipa de Juniores começa a endireitar-se com as vitórias e a subida na classificação no campeonato. 
Os Juvenis apresentam-se com uma equipa capaz de lutar pelos primeiros lugares do campeonato, ocupando os lugares da frente nas 
jornadas iniciais. 
  
Mais dificuldades têm as equipas de Iniciados A e B, bem assim como as equipas de Escolas e Infantis. 
  
Zeferino, 32 anos, ex-internacional português, é apresentado como novo reforço do Sintrense para o plantel sénior. 
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Comissão Promotora do Centenário do Sintrense, levou a efeito um almoço Convívio e um Magusto, que se saldou por um êxito 
organizativo e participativo. 
  
Realiza-se a Assembleia Geral do Sintrense para Discussão e Aprovação de Contas, as quais são aprovadas por unanimidade. Também o 
Plano de Actividades e Orçamento para a época desportiva é aprovada por unanimidade. Fica-se a saber um pouco da real situação 
financeira do Sintrense, que se cifra perto dos 200 000€ de dívidas, e que se encontram contabilizadas. 

 
Direcção do Sintrense anuncia a campanha “ SINTRENSE – SOLIDÁRIO “ para o Natal de 2010 e Páscoa de 2011. Uma campanha de 
solidariedade com a recolha de alimentos, brinquedos e roupas, para serem distribuídos pelas crianças e pessoas desfavorecidas do 
concelho de Sintra. 
 
 

DEZEMBRO  
 
 
No futebol sénior, o mês fica marcado pela conquista de duas vitórias (Tojal e Malveira) e um empate, este no campo do 1º de Dezembro.  
  
Os Juniores continuam na senda dos bons resultados e a subir na classificação. 
  
Os Juvenis perdem a liderança do campeonato no último jogo do ano, após a derrota em Linda a Velha por 1-0. 
  
Os Iniciados, com maior dificuldade, estão a tentar recuperar na classificação, mas acabam o ano a perder por 4-0 frente ao Benfica. 
  
Os Iniciados B terminam a 1ª Fase do Campeonato no 3º lugar da sua série. 
  
Escolas e Infantis apresentam resultados de desenvolvimento e de progressão muito fracos, como demonstram os últimos lugares da 
classificação, embora aqui, o que mais interessa até nem são os resultados. Mas como se costuma dizer, ninguém gosta de perder e de 
estar nos últimos lugares das classificações. 

 
Dia 18 de Dezembro, no Ginásio Sede do Clube, completamente lotado, e com as presenças do Presidente da Câmara, Fernando Seara, o 
Vice-Presidente, Marco Almeida, o Presidente da nossa Junta de Freguesia, Eduardo Casinhas, e o Presidente do Sintrense, Victor Coelho, 
o Sintrense organizou o Lanche de Natal para as crianças mais desfavorecidas, da Obra do padre Gregório. Na venda de bilhetes, o 
Sintrense doou 3.200€ àquela instituição de Solidariedade Social, numa festa com muita animação e divertimento, que se prolongou pela 
tarde fora. 
  
Tiago Sousa ( ex-Júnior do Sintrense na època passada), e actualmente ao serviço do Atlético Clube do Cacém, é referenciado para rumar 
a equipas profissionais da 1ª e 2ª Liga de Portugal, e com chamada previsivel à selecção de Lisboa de Sub 20. È eleito e integra o melhor 
onze do campeonato da Divisão de Honra de Lisboa até Dezembro. 
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Valter Viegas, jovem central do Sintrense, também proveniente dos juniores do clube, é eleito também, como “jovem revelação de primeiro 
ano na terceira divisão nacional, Série E”, numa eleição promovida por jornalistas que acompanham a série E do campeonato. 
  
Em Macau, um empresário de futebol, anuncia interesse no treinador José João e no ponta de lança do clube, Zeferino, para reforçarem 
um clube da 1ª liga macaense. 
  
A Direcção do Sintrense anuncia no Jornal A Bola, mais um evento inserido nas festividades do Centenário do Clube: dia 19 de Janeiro, ao
início da noite, a equipa do Sintrense defrontará em Sintra, uma equipa de ex-internacionais portugueses, com nomes bem sonantes do
futebol. 
  
Na entrevista de Natal ao SER DO SINTRENSE, o Presidente Victor Coelho, reafirma as dificuldades que esta direcção encontrou no clube, 
e avança com 300.000€ a dívida real do clube. Desta verba, a actual direcção já pagou cerca de 80.000€ de dívidas, e outras lhe foram 
perdoadas, num gesto que o actual Presidente agradeceu publicamente. 
  
O ano termina com jogadores do Sintrense a treinar à experiência em clubes da 1ª Liga: Emanuel treina em Olhão até final do ano, altura 
em que Daúto Faquirá dará o seu veredicto. 
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