Dirigentes desportivos de Sintra homenageiam Adriano Filipe
Adriano Filipe foi homenageado com um jantar organizado pelo Clube de Futebol Os Montelavarenses e pelo 1º
Dezembro, mas onde compareceram muitos representantes dos clubes do concelho. A ideia surgiu ao
Presidente d'Os Montelavarenses depois de receber a carta onde Adriano Filipe anunciava o fim da sua carreira
como dirigente desportivo.
( Quarta-feira, 08 de Fevereiro de 2006 )
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Mário Ribeiro confessou que "sensibilizaram-me as palavras que ele utilizou". Além disso considerou que
Adriano Filipe merece esta homenagem "porque foi uma pessoa que deu tudo pelo Sintrense, privou-se de
várias coisas para se dedicar ao Sintrense e muitas vezes, principalmente nos últimos anos, foi incompreendido
pelos sócios e adeptos".
Fernando Cunha partilha desta ideia. Na opinião do Presidente do 1º Dezembro "é uma grande perda para o
dirigismo Sintrense, o Sintrense deve-lhe muito e o desporto de Sintra também lhe deve muito". Para Fernando
Cunha, Adriano Filipe "foi o principal obreiro da seriedade do desporto, ou seja, foi um dirigente que cumpriu
sempre, que foi leal sempre nas suas funções".
As homenagens a Adriano Filipe não ficam por aqui. O actual Presidente do Sintrense afirmou que, aquando da
realização do Torneio Adriano Filipe, por altura da Páscoa, pretende reunir de novo os amigos do anterior
dirigente do clube. No entender de Alberto Baptista, Adriano Filipe ""é uma mais-valia" por todas as lutas que
travou a favor do desporto de Sintra.

Antes do jantar começar Adriano Filipe confessou-se nervoso, "não sei se mereço esta homenagem, mas fico
muito feliz". Quanto ao futuro Adriano Filipe revelou ao Alvor de Sintra que "gostava de estar num lugar mais
importante no desporto, ao nível de uma associação ou de uma federação, porque penso que a maior parte dos
dirigentes chegam às associações e as federações e não têm esta tarimba, não sentem as necessidades e as
preocupações como eu sinto". No entanto ainda não surgiu nenhum convite.
O Alvor de Sintra quis saber como tem sido o dia-a-dia de Adriano Filipe, agora que não tem o Sintrense. O
antigo dirigente contou que "tem sido muito tranquilo, já fiz mais alguma bricolage em casa, já pendurei alguns
quadros que a minha mulher andava a algum tempo a pedir, já substitui uns toalheiros na casa-de-banho agora
não tenho desculpa, tenho que dar mais apoio (risos)".
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