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Adriano Filipe ameaça: "se a escola fechar demito-me do PS" 

Adriano Filipe ameaça abandonar o Partido Socialista (PS) caso a Escola Básica Nº 1 de Janas encerre, tal como 
foi anunciado na semana passada. O Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho afirmou ao Alvor de 

Sintra que "se a escola fechar demito-me do PS". Na base destas declarações está ainda aquilo que considera 
ser a falta de apoio por parte do seu partido depois da intervenção que fez na última Assembleia Municipal. 

( Quinta-feira, 2 de Março de 2006 ) 
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Durante a reunião daquele órgão, Adriano Filipe alertou para as eventuais consequências do encerramento da 
escola, entre elas a desertificação da freguesia de São Martinho. Um comentário que mereceu o apoio do 
deputado da Coligação Mais Sintra, António Rodrigues, mas que não foi alvo de nenhum comentário da bancada 
socialista. "Não posso tolerar que o partido pelo qual eu concorri e para o qual obtive três maiorias absolutas, 
não possa vir em minha defesa".  

O autarca acrescenta que "não posso tolerar ao meu partido que depois da intervenção que eu fiz na Assembleia 
Municipal, onde consegui provar de que os custos são muito mais baixos na ordem dos cinco mil contos/ano 
mantendo a escola aberta, que venha a bancada do PSD dar-me razão e que o meu partido não me venha 
defender". A atitude do PS, leva Adriano Filipe a concluir que "se estou num partido que não me apoia, penso 
que se calhar estou a mais".  

Para além de se demonstrar "zangado" com o partido, Adriano Filipe lamenta que "as pessoas quando casam 
abandonam a freguesia de São Martinho, porque não podem construir devido à localização em Parque Natural 
Sintra-Cascais, quanto mais agora levarem-me as crianças para a freguesia de Colares para aprenderem a ler e 
a escrever". 

  
Alvor de Sintra 

 


