
 
Recomendação 8/2022 

Assunto: Atribuição de topónimo a rua ou lugar em Sintra na Freguesia de São 
Martinho 
 
“Nasci em Sintra, na freguesia de São Martinho a 14 de Junho de 1954, casado e pai de uma 
filha, resido na Várzea de Sintra, em Sintra. 
Comecei a trabalhar com 11 anos – depois de ter efetuado a 4ª classe e o exame de admissão – 
na Mercearia Faria, em Galamares. 
Aos 14 anos ingressei na Messa – Fábrica de Máquinas de Escrever, em Mem Martins, onde 
comecei como marçano, na Cantina do Grupo Desportivo, passando depois a escriturário, 
terminando, aos 22 como responsável pelo refeitório daquela empresa, que empregava mais 
de 1500 trabalhadores. 
Durante um ano, fui cortador de peles na empresa Suedex Lda., em Sintra, empresa que se 
dedicava à indústria de luvas em pele. Aos 23 anos, ingressei na empresa onde viria a laborar 
por vinte anos: a Fricarnes – Produção e Industria de Carnes, Lda., em Mem Martins, tendo 
executado, várias tarefas: entrei como motorista profissional, depois fui vendedor, cobrador, 
responsável pelo Gabinete Jurídico, pela Carteira de Seguros, pela Frota Automóvel com mais 
ou menos 150 viaturas, responsável pelos Licenciamentos e Legalizações junto das Câmaras 
Municipais e de todos os organismos que direta ou indiretamente superintendiam as atividades 
económicas da empresa e do grupo, fui ainda procurador, com poderes para representar a 
Fricarnes, nalguns actos” 
 
Os parágrafos acima são trechos retirados da biografia de Adriano Caetano Filipe. 
 
A bancada do Chega traz a esta Assembleia Municipal, uma recomendação para atribuição 
de nome a uma rua (ou lugar) de Sintra na União de Freguesias de Sintra (Freguesia de São 
Martinho) como forma de homenagear Adriano Caetano Filipe. 
 
A vida de Adriano Caetano Filipe; 
 
Adriano Filipe, nasceu, foi criado, casou e constitui-o família em Sintra.  
Sintra poderia ter caminhado e evoluído sem Adriano Filipe? Poderia, mas não teria sido a 
mesma coisa.  
Adriano Filipe tornou a vida de muita gente, digna de ser vivida incutindo motivação e 
objetivos.  
Sempre foi e continua a ser um homem positivo, generoso e motivador, qualidades 
fundamentais de um grande líder. 
Todo o seu percurso, profissional, político e associativo são a prova e o mérito pela qual os 
Sintrenses, o admiram.  
As provas dadas através do seu trabalho realizado de forma afetuosa e empenhada, 
conquistaram o respeito e admiração de quem teve e tem o privilégio, seja por questões 
institucionais ou pessoais de privar com o mesmo. 
Descrição das diversas atividades: 
 
Atividade Política; 



 
 1997 a 2009 -Adriano Filipe foi durante três mandatos, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Martinho em Sintra, eleito como independente nas listas do Partido 
Socialista 

 2009 a 2012 Durante a sua atividade pela política, foi assessor na camara Municipal de 
Sintra. 

 2017 a 2021 Deputado Municipal, eleito na lista “Juntos Pelos Sintrenses” como 
Independente, indicado pelo Movimento Partido da Terra. 

 Líder da Bancada do MPT. 
 No âmbito da Assembleia Municipal, fez parte de diversas Comissões Especializadas 
 2019 Candidato em 5º. lugar à Assembleia da República, como independente nas listas 

do Partido da Terra 
 2022 Vice-presidente da Liga dos Amigos da 3ª Idade "Os Avós" 

  
 Atividade Associativa; 

 Diretor, secretário, vice-presidente e presidente da Sociedade Recreativa da Várzea de 
Sintra. 

 Vogal da direção e vice-presidente da Assembleia-geral dos Bombeiros Voluntários de 
São Pedro de Sintra. 

 Seccionista, motorista, diretor desportivo, vice-presidente e presidente da direção do 
Sport União Sintrense. 

 Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Lisboa. 
 Vogal da Direção da Associação de Futebol de Lisboa. 
 Vice-presidente da Mesa da Assembleia-geral do Sporting Clube de Vila Verde. 
 2º. Secretário da Mesa da Assembleia-geral da Associação de Futebol de Lisboa. 
 Tesoureiro na União Desportiva e Cultural de Nafarros. 
 Integrou na Comissão da Fiscalidade, a convite da Associação de Futebol de Lisboa 
 Integrou na Comissão de Honra da Festa de Homenagem ao Árbitro Internacional, 

Jorge Coroado, a convite da Associação de Futebol de Lisboa. 
 Preletor nas jornadas sobre futebol não profissional, a convite e organizado pela 

Associação Desportiva e Cultural da Adémia – Coimbra. 
 Preletor nas II Jornadas Nacionais da Formação à Alta Competição, a convite e 

organizado pelo Vitoria Futebol Clube – Setúbal. 
 Realização de intervenção sobre futebol não profissional, a convite e organizado pela 

Associação de Futebol de Viseu, nas comemorações de um seu aniversário. 
 Realização de intervenção sobre O Associativismo e o Desporto, a convite e organizado 

pelo PSD de Porto Salvo. 
 Um dos fundadores, juntamente com vários Colegas Desportivos, na criação da Liga 

Portuguesa de Futebol não Profissional. 
  
Distinções; 

 Condecorado com a Medalha de Correção Desportiva atribuída pela Associação de 
Futebol de Lisboa, enquanto júnior do Mucifalense. 

 Condecorado com a Cruz Vermelha de Mérito, atribuída pela Cruz Vermelha 
Portuguesa. 



 
 Atribuição durante dois anos consecutivos pelo O Jornal A Pena, dos lugares terceiro e  

primeiro lugar no prémio para “O Melhor Dirigente do Ano”. 
 Condecorado pela Câmara Municipal de Sintra por duas vezes, primeiro em 1997, com 

a Medalha de Mérito Municipal de Prata 2º grau e, em 2002, com a Medalha de 
Mérito Municipal de Ouro 1º grau. 

 Condecorado pelo Governo da Republica Portuguesa, com a Medalha de Mérito 
Desportivo, em 2006. 

 Medalha Honra Grau Ouro (galardão máximo) do Sport União Sintrense. 
 Sócio de Mérito, da Associação de Futebol de Lisboa. 
 Sócio de Mérito, do Sport União Sintrense. 
 Sócio Honorário, da Sociedade União Sintrense e colocada uma pedra de 

agradecimento, no átrio da sala 
 Sócio de Mérito, do Janas Futebol Clube e colocada uma pedra de agradecimento, na 

Sede. 
 Sócio Benemérito, da União Desportiva e Cultural de Nafarros e colocada uma pedra 

de agradecimento no Pavilhão. 
 Condecorado através de atribuição de nome, à Bancada Nascente do Sport União 

Sintrense. 
 Sócio Benemérito da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Pedro 

de Sintra. 
 

Por todo o exposto acima, não restam dúvidas que Adriano Caetano Filipe é uma figura 
de relevo municipal individual, por essa razão vem o grupo Político do Chega; 

Propor à Câmara Municipal de Sintra e à Comissão Municipal de toponímia da Câmara 
Municipal de Sintra a atribuição do nome a uma rua, viela, largo, jardim, praça, praceta ou 
outra por sugestão da Câmara Municipal de Sintra na União de Freguesias de Sintra 
(Freguesia de São Martinho) como forma de homenagem e agradecimento a Adriano 
Caetano Filipe por toda a dedicação ao seu e nosso Concelho de Sintra. 

A presente recomendação, a ser aprovada deverá ser remetida: 

- Câmara Municipal de Sintra 

Sintra 07/12/2022 

 

Os eleitos do Partido CHEGA na Assembleia Municipal de Sintra 
 

Anabela Macedo 
Jaime Mata 

Luis Fernandes 

 


