
ESTOU MUITO FELIZ POR TER LIDERADO, DECIDIDO E SOFRIDO 
PELA OBRA FISICA, DESPORTIVA E SOCIAL DO GRUPO DESPORTIVO UNIÃO ERICEIRENSE 

A ERICEIRA E O SEU POVO, TODOS OS AMIGOS QUE TENHO NO CONCELHO DE MAFRA EM PORTUGAL  
E NO MUNDO, SÃO A MINHA “PÁTRIA” E PARTE INTEGRANTE DA MINHA QUERIDA FAMÍLIA

OBRIGADO A TODOS OS QUE ME AJUDARAM E COMPREENDERAM

Mano Silva  – “Tó Mané”

12 Abril 2009
Domingo de Páscoa

Boletim 2001-2009 “Jogo Final”
G.D.U. EricEirEnsE É VErDADE E PAiXÃO

a história dos factos
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GRUPO DESPORTIVO UNIÃO ERICEIRENSE

G.D.U.E
2009

Grupo Desportivo União Ericeirense,  
fundado na Ericeira em 1-12-1921

TíTUlOs: 

AcTiViDADEs
Futebol de 11, Patinagem Artística, Rugby,  

Snooker–Pool / Bilhar, Campismo, A.T.L. 
 

Futebol 11:
Seniores 1ª Divisão – Honra A.F.L.

Juniores 1ª Divisão Distrital A.F.L.

Juvenis 1ª Divisão Distrital A.F.L.

Iniciados 1ª Divisão Distrital A.F.L.

Infantis Campeonato Distrital A.F.L.

Escolas: 
Escola de Formação G.D.U. Ericeirense – Sport Lisboa e Benfica

Patinagem Artística: Formação e Competição

Rugby: Escola de Formação

Snooker – Pool / Bilhar: Secção “Jorge Pinto”

Campismo: Secção “António Costa”

ATL – G.D.U.E. -  “António Almeida”

        
1.100  Sócios efectivos

Mais de 400 Atletas, Dirigentes, Colaboradores 
na Formação e Competição

Mais de100.000 Utentes / Frequências-Ano 
nas Instalações Desportivas e Sociais.

As Instalações Desportivas, 
são propriedade do Clube.

Site: www.gduericeirense.com 
 

Grupo Desportivo  
União Ericeirense

www.gduericeirense.com

Ericeira
Campeão Distrital A. F. L.

séniores – Fut. 11
3.ª Divisão – 1958
2.ª Divisão – 1960

1.ª Divisão – 2001 e 2003

Vencedor da Taça A. F. L.
1969, 2004 e 2008

Finalista 2002
Participação na Taça de Portugal 2004-05

Part. na Fase de Apuramento à 3.ª Div. Nacional – 1962

Finalista da Taça A. F. L. 7/6/2009

campeão Distrital
A. F. l.

Júniores – Fut. 11
2.ª Divisão 2003 e 2007

campeão Distrital
A. F. l.

Séniores – Futesal
1.ª Divisão – 1999

1921
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“JOGO FinAl”

PrOGrAMA

1ª PArTE:
28 DE MARÇO 2009 (Sábado)

IÇAR DE BANDEIRAS NEGRAS (Estádio e Sede)

31 DE MARÇO 2009 (3ª Feira)
EMISSÃO DE PRIMEIRO COMUNICADO PÚBLICO

     
   

 2ª PArTE:
6 DE ABRIL 2009 (Segunda-feira)

EMISSÃO DE COMUNICADO
“CRONOLIGIA DOS FACTOS”

10 DE ABRIL 2009 (Sexta-Feira Santa)
INFORMAÇÃO PÚBLICA DE  

“ACÇÃO FINAL”

14 DE ABRIL 2009 (3ª Feira)
INÍCIO DE “ACÇÃO FINAL”  

(por tempo indeterminado)

ESTE, NÃO É UM “JOGO” DESPORTIVO!

ESTÃO “VIDAS” EM “JOGO”!

Ericeira, 31 de Março 2009

O Presidente da Direcção
Mano Silva



GRUPO DESPORTIVO UNIÃO ERICEIRENSE

cOMUnicADO

As bandeiras negras no Estádio e na Sede do Clube, anunciam a primeira parte de um “JOGO” 
e o princípio de um “LUTO” e de um “FIM”!

Por motivos justificados desde há muito por mim, esperado por muitos e, desejado por “alguns”, 
chegou a HORA de TODA A VERDADE!

senhoras e senhores, o Espectáculo vai “AcABAr”!

São 8 anos de luta incessante, por uma causa justa, ganha em Património – instalações 
desportivas, Quantidade Desportiva, Qualidade Social. Perdida,  com uma vida destroçada, 
de muito sofrimento, muita angústia e de total capitulação. Perante a “maldade” de “alguns” 
homens, os quais, têm o poder suficiente para fazer “não” acontecer o que seria justo, o que 
seria possível e muito fácil de acontecer. Só que, “eles” não querem e só por isso, nada acontece! 
O “mal” é o ideal dos injustos. “Eles” lá sabem porquê!

Pela minha parte, o esforço e a Obra realizados, está compensado com o reconhecimento que 
sempre senti e o carinho e simpatia dos que ajudaram. 
Tudo fiz com honestidade, pela honra e bem-estar de todos. Paguei até me ser possível, com 
o meu património, com sangue suor e muitas lágrimas.

A Câmara Municipal de Mafra, Presidente e todos os Vereadores, incluindo o Presidente da 
Assembleia Municipal, desde 2001 até à presente data, não fizeram tudo o que estava ao 
alcance deles, na resolução deste processo.  Se não fizeram, foi porque não quiseram! Assumam 
as responsabilidades!

O presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, é o principal responsável moral, pela “negação” 
da Câmara Municipal em “não” apoiar directamente, com uma solução para esta causa. É por 
isso também o responsável por tudo o que de “pior” vier acontecer a  partir do início deste 
“JOGO FINAL.

Provarei tudo o que afirmo, através dos próximos comunicados e dos escritos que vou legar à 
opinião pública e a todos os Ericeirenses e Amigos.

Ericeira, 31 de Março 2009

António Manuel Mano Silva
Presidente da Direcção
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cOMUnicADO 
10 Abril 2009

A partir de 14 de Abril e por tempo indeterminado, entro em greve de fome nas instalações desportivas do 
G.D.U.Ericeirense.
É na qualidade de Presidente do Clube, vitimado e injustiçado durante 8 longos e penosos anos, por quem nos 
“corredores” do Poder, tudo contribuiu, para o meu recurso a este meio de luta e este FIM.
“Uns” usaram-me, os “Outros”, castigaram-me, massacraram-me e torturaram-me até à incapacidade total para 
continuar a sofrer.
Percorri “de mão estendida” os “labirintos” do Poder governamental e municipal, sem encontrar solução. Foram 
“palmadinhas nas costas” a mais e colaboração efectiva a menos, salvo raríssimas excepções de Amigos a sério 
mas, impotentes para juntos vencermos os que me liquidaram.
Esta medida, digna e corajosa que tomei de iniciar a greve de fome total, é exactamente à medida das que 
tomei, com a mesma dignidade e coragem: -  desde 2001 a Obra das Instalações Desportivas com qualidade; na 
componente Social – os Actos e Factos mostram e provam por si; na Vertente Desportiva – 6 Títulos conquista-
dos em 10 de toda a História dos 87 anos do G.D.União Ericeirense.
Só peço à Opinião Pública, para não cederem à tentação fácil de “mal comparar” o G.D.U.Ericeirense com tan-
tos outros clubes no País ou no Estrangeiro os quais, criaram dívidas exclusivamente em investimento despor-
tivo, o que significa aquisição e salários de atletas.
O G.D.U.Ericeirense construiu uma Obra. Foi na complementaridade das instalações desportivas, onde investi-
mos desde 2001. Para quê e Porquê?
- Para podermos ter e usufruir dos mesmos direitos e condições de outros clubes do Concelho de Mafra como, 
Venda do Pinheiro, Malveira, Mafra, os quais usufruem de instalações desportivas gratuitas, de propriedade 
municipal ou similar.
Virão os que me acusam de “gerir mal”! O meu “Bem-Fazer” aos “Outros” são 30 anos a liderar Associações 
como Grupo Cultural da Ericeira, Fórum Ericeirense e Grupo Desportivo União Ericeirense.
O G.D.U.Ericeirense é um Clube Desportivo. Mas é Mais ainda um Clube Social, onde todos participam e onde a 
Responsabilidade Social, está acima do interesse desportivo. Os Factos provam essa Realidade, reprovando os 
“mentirosos” que se recusam a reconhecer a Verdade!
E como o Desporto é em si um desafio, pela Verdade Desportiva, Moral, Ética e Honestidade, os Amigos vão 
estar em “Campo” comigo, para vencermos este “desafio”, mesmo que passe por “oferecer” a minha própria 
vida. Se assim for, que a “Lição” sirva aos “inimigos” e que, “carreguem” a “cruz” da responsabilidade moral do 
pior que possa vir a acontecer. Nunca deveriam (por culpa própria), deixar morrer os “justos e inocentes”.
Na certeza, na tristeza e na esperança, tudo o que fiz, foi em benefício dos “Outros”. Os meus inimigos (feliz-
mente poucos) têm-me deixado morrer lentamente. Os meus Amigos (felizmente muitos) não me vão deixar 
morrer assim! Aos Amigos que me ajudaram, pedirei a Deus o Céu e o Paraíso para Vocês. Aos que me conde-
naram, o Inferno espera por eles!
E, porque estou seguro de ter muitos Amigos, acompanhem-me com uma bandeira negra, na vossa janela, varanda 
ou como melhor entenderem. Só assim, acredito ter mérito,  todo o esforço e dedicação que dei ao Clube.
 É possível obterem bandeiras grátis na Sede do Clube, na Rua do Norte, 8 ou no Estádio. 
O acesso ao Estádio do G.D.U.E. e ao Estúdio da Comunicação Social onde vou estar em permanência, está 
acessível a todos 24 horas por dia.
Nas próximas 48 horas, será pública a divulgação da carta entregue ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Mafra em 9/3/2009, assim como outras cartas e comunicados serão divulgados seguidamente.

Com Dignidade, peço perdão e Agradeço à minha Família e a todos os Amigos que tanto me ajudaram e que, 
muito estão a sofrer por mim.

OBRIGADO A TODOS E UM ABRAÇO AMIGO
Mano Silva – “Tó Mané”
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cOMUnicADO
 

crOnOlOGiA E FAcTOs
2001 – 2009

2001-2004 Construção do Complexo Desportivo
 
1 – A Obra é comparticipada em 40 % por Câmara Municipal de Mafra, 13 % por Governo Central, 7 %, Governo 
Civil de Lisboa/A.F.L./ e Amigos, e 40 %  no valor de 600.000,00 Euros por G.D.U.E.
 
2 – Desde 2001, é pedido à Câmara Municipal de Mafra autorização para uma Licença de Estação de Combustível 
(Sempre Negado).
 
3 – Desde 2001, é pedido à Câmara Municipal de Mafra o estatuto de Utilidade Pública (Sempre Negado).
O G.D.U.E. teve em 2003, acordo total com uma empresa para a instalação de um Bingo, o que resolveria toda 
a dívida.
(Só é concedida a licença para Bingo, a colectividades com Estatuto de Utilidade Pública), (entretanto, pagámos 
e assumimos por dívida, 1 Milhão de Euros em juros financeiros, entre 2001 e 2009).
 
4 – Entre 2001 e 2006 foi negado pela Câmara Municipal de Mafra a viabilidade de ocupação comercial dos 
terrenos na zona nascente do Estádio e propriedade do G.D.U.E.

5 – Em 2006, foi pedido à Câmara Municipal de Mafra, uma intervenção financeira directa (Foi Negado).

6 – Em 2007, foi autorizado pela Câmara Municipal de Mafra, a viabilidade dos Terrenos.

7 – Em 2008 e 2009 estamos perante as dificuldades do mercado, da crise, e dos Bancos em não concederem 
financiamento às Marcas Comerciais, interessados na aquisição dos Terrenos do G.D.U.E.

8 – Em Março de 2009, o Presidente da Assembleia Municipal de Mafra, foi informado por mim e solicitado, 
para transmitir ao Sr. Presidente da Câmara que, “Boas Vontades” credíveis no Governo Central (nos terrenos 
do Clube, os quais, teriam de ser adquiridos pela Câmara), indicavam e garantiam a construção de um Centro 
de Alto Rendimento de Surf ou eventualmente uma Pousada de Juventude. ( Foi Totalmente Ignorado). 

9 – Em 18 de Fevereiro 2009 foi pedido à Câmara Municipal de Mafra uma intervenção directa em uma de 3 
opções:
a) – Subsídio de 750.000,00 Euros
b) – Aquisição dos Terrenos de vocação comercial por 1.500.000,00 Euros
c) – Aquisição das Instalações Desportivas por 2.000.000,00 Euros
 
10 – A dívida do Clube em cerca de 2 Milhões de Euros está relacionada exclusivamente com a Obra das 
Instalações Desportivas:
-  600.000,00 Euros de investimento directo na Obra.
- 400.000,00 Euros na aquisição de terrenos para revenda (no presente momento, sem mercado).
- 1 Milhão de Euros em juros financeiros entre 2001 e 2009.
 
11 – No início de Março de 2009, foi entregue por mim, ao Presidente da Câmara Municipal de Mafra, todos os 
elementos relacionados com a aplicação das verbas e correspondentes às dívidas do Clube e minhas, em todos os 
aspectos relacionados com a Obra e juros financeiros, no assumir das responsabilidades financeiras do Clube.
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Outros exemplos:
Em 2006 e actualizado em 2009, foi entregue à Câmara Municipal de Mafra, um dossier com informação 
obtida via comunicação social, compilada durante 4 anos, demonstrando os exemplos de apoios a Clubes de 
todo o País por Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e Governo.
Comparações:
a) – Em Mafra, num raio/eixo de 1 Km, existem 7 Recintos / Campos para Futebol -11; 4 relvados e 3 pelados. 
- 2 na Área Militar com acesso a civis, - 2 no Parque Desportivo Municipal, - 2 no Clube Desportivo  de Mafra, 
e 1 nos Gonçalvinhos.

b) – Na Ericeira, num raio/eixo de 7 Km em volta da Ericeira, existe apenas 1 Recinto/Campo para Futebol-11. 
O que é propriedade do G.D.U.Ericeirense.

 c) – No eixo urbano de Mafra, Malveira, Venda do Pinheiro, as Instalações Desportivas para a prática do Futebol 
são todas de propriedade Municipal ou similar.

 d) – A Ericeira é, a que tem o único Clube (G.D.U.Ericeirense) do eixo urbano, obrigado a ser proprietário e a 
pagar todas as contas de luz, água, gás, manutenção e obras.

 e) – Na Ericeira, o investimento total da Câmara Municipal de Mafra e Governo Central, no conjunto da Piscina 
do Parque de Campismo, Casa de Cultura e Parque Santa Marta, foi de cerca de 10.000.000,00 (10 Milhões) 
Euros (2 Milhões de Contos).
Por ano, o número de presenças / utentes no conjunto dos 3, é inferior a 100.000 pessoas.

f ) – O G.D.U.E., no seu Complexo Desportivo, onde foram investidos no total 1,5 Milhão e Meio de Euros 
(300.000 contos).
O número de presenças / utentes por ano no G.D.U.E ultrapassa as 100.000 pessoas

g) – Na Constituição da República Portuguesa, em Artigo 9º “Tarefas fundamentais do Estado”, Alínea d) 
“promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses”. 
Em Artigo 70º “Juventude”, 1 “Os jovens gozam de protecção especial para efectivação dos seus direitos 
económicos, sociais, e culturais, nomeadamente”; alínea d) “na educação física e no desporto”. 
Em Artigo 79º “Cultura física e desporto”, 1. “Todos têm direito à cultura física e ao desporto” 2. Incumbe ao 
Estado, em colaboração com as escolas e as associações e colectividades desportivas, promover, estimular, 
orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no 
desporto.

O Grupo Desportivo União Ericeirense, é a colectividade mais antiga do concelho de Mafra.

cOnclUsÃO:
Se a Câmara Municipal de Mafra foi “ Parte do Problema”, porque não apoiou devidamente, 

quando tinha todas as condições para o fazer,
sem custos financeiros, deve agora, por obrigação moral,

AssUMir-sE cOMO“ PArTE DA sOlUÇÃO”.

EsPErAMOs POr JUsTiÇA!

nÃO MErEcEMOs EsTE FiM!

EricEirA, 6 DE ABril 2009

GrUPO DEsPOrTiVO UniÃO EricEirEnsE

Mano silva
Presidente da Direcção
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câmara Municipal de Mafra
Exmo sr. Presidente

Engº José Maria Ministro dos santos

Ericeira, 9 de Março de 2009

Assunto: Grupo Desportivo União Ericeirense

Passados 8 anos de um sofrimento imensurável, por uma “causa pública” de bem-fazer aos “outros”, escrevo esta carta, como um 
testemunho para a História da Ericeira e do Concelho de Mafra.

Este processo, resume-se em 3 pontos principais:
1 – A construção das instalações desportivas do Clube em 2001, a qual complementámos a Obra com um custo de 600.000,00 Euros.
O investimento de 400.000,00 Euros na aquisição dos terrenos anexos ao estádio (obrigatório para o acesso à estrada nacional) para 
efeito de uma eventual futura estrutura desportiva ou outra.
1.000.000,00 (1 Milhão) de Euros, pagos em juros no período de 8 anos.
2 – Neste período de 8 anos (2001-2009) o processo decorreu desta forma:
- Esperámos 6 anos para que a Câmara Municipal de Mafra, autorizasse a viabilidade de construção.
- Esperámos 1 ano (2007) pelo parecer favorável da C.C.D.R.L.V.T.
- Em 2008, as marcas de supermercados e centros comerciais, procederam a fusões e teve início a crise nacional e internacional.
- Em 2009, as marcas continuam a manifestar interesse na aquisição e investimento, mas os Bancos recusam-se a financiar.
3 – Perante a “missão impossível” de uma solução comercial, em 18 de Fevereiro 2009, dirigi-me a V.Exa, solicitando uma intervenção 
directa da Câmara, para uma solução efectiva deste problema, apresentando-lhe outros exemplos de Câmaras Municipais, as quais, 
intervieram em processos idênticos.
Na mesma reunião, demonstrei a V.Exa de, ao longo destes últimos 8 anos, ter perdido parte do meu património pessoal, assim 
como documentos a provar que os Bancos estão neste momento a executar o restante do meu património.
Provei e provo que tudo isto me acontece, numa relação em honra dos compromissos financeiros do Clube. Todo este processo, está 
relacionado exclusivamente com a Obra das instalações desportivas, e não em contratações de atletas, como é “mau exemplo” em 
tantos outros clubes em Portugal e muitos outros Países.
 Ao solicitar à Câmara Municipal de Mafra, um apoio directo de 750.000,00 euros ou a aquisição das instalações desportivas a 
favor da Câmara por 2.000.000,00 euros (valor actual da dívida), continuando o Clube proprietário dos terrenos contíguos à baliza 
nascente ou, a aquisição pela C.M.M. dos referidos terrenos a nascente por 1.500.000,00 de Euros. Obtive a resposta, sem direito a 
reunião pessoal, que “os números são altos”. Como se de um negócio se tratasse!
Pedi que transmitissem ao Sr. Presidente, conforme já o tinha informado, caso a resposta não seja uma intervenção directa da 
Câmara de total solução do problema, face às minhas condições psicológicas, completamente fragilizadas, iria iniciar uma greve de 
fome, nas instalações desportivas do clube, a partir das 9.00h do dia 9 de Março 2009, por tempo indeterminado.
- E Porquê? Pela injustiça de todo este processo para comigo!
- Se existem culpados em todo este processo, que se observem:
a) - Eu, porque como líder do Clube, assumi a Obra. Paguei o “Acto” sofrendo 24.00h por dia durante 8 “longos” anos e perdendo o 
meu património pessoal.
b) - A Câmara Municipal de Mafra, porque esteve durante 6 anos sem autorizar a viabilidade de construção nos terrenos, tem o 
dever moral de intervir, face ao esgotar de outras soluções.
c) - Não estou “esquecido” de outro protagonista, o Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, grande instigador junto da Câmara 
Municipal, durante os 6 anos de “inviabilidade” dos terrenos.
e) - Sendo a Câmara Municipal um colectivo, deixo uma última mensagem de culpa, a todos os Vereadores em exercício desde 2001 
à presente data. 
f ) - No eixo urbano do Concelho de Mafra, Venda do Pinheiro, Malveira, Mafra, os clubes desportivos, usufruem todos de instalações 
municipais (ou similar) gratuitas. Só a Ericeira, foi obrigada a complementar a Obra e ser proprietária, obrigando-se a todas as 
despesas inerentes.
- A pedido da minha Família e Amigos, aceitei o adiamento por uma semana. Caso não obtenha uma solução definitiva, perante a 
minha fragilidade total, confirmo o início de greve de fome a 16 de Março 2009.
- A uma semana deste acto efectivo, venho encarecidamente pedir a V.Exa. que me ajude a evitar o pior desfecho de todo este processo.
- A minha Família e Amigos não merecem esta decisão, só que, a minha capacidade para suportar este sofrimento, chegou ao FIM.

Com os Melhores Cumprimentos                                                 Mano Silva
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“cArTA ABErTA”
ao Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira

POrQUE nÃO TE cAlAs ?
POrQUE ODEiAs As AssOciAÇÕEs E O AssOciATiVisMO!   

1 – ESPANTOSO! É o mínimo que se pode pensar da sua afirmação – “O G.D.U.E. ESTÁ MORTO”! “E é uma Colectividade 
mal gerida!”, citado em Jornal O Ericeira de 10/1/2009 e comprovado por várias testemunhas presentes na 
Assembleia de Freguesia, realizada em 30/12/2008.
A sua afirmação como Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, é no mínimo, vergonhosa e insultuosa, para 
com todos os Directores, Sócios, Colaboradores e Atletas do Grupo Desportivo União Ericeirense.
2 - O G.D.U.E. está VIVO! Mas se está vivo, não é seguramente pelo apoio que tem recebido da Junta de Freguesia da 
Ericeira. Se está vivo, é porque os seus Dirigentes e Colaboradores, com Sangue  Suor e Lágrimas se têm dedicado 
ao Clube, contribuindo para uma Ericeira Melhor.
3 – Entre 2001 e 2008, foram conquistados 6 de um total de 10 Títulos no Historial do Clube com 87 Anos de vida.
- Em Futebol-11, 2 Taças A.F.L. (Seniores), 2 Taças de Campeão Distrital 1ª Divisão (Seniores), 2 Taças de Campeão 
Distrital 2ª Divisão (Juniores).
4 – As Instalações Desportivas do G.D.U.E., são apreciadas e muito elogiadas por todos os que as frequentam, 
sejam  locais ou visitantes.
O Grupo Desportivo União Ericeirense, movimenta nas suas Instalações, mais de 100.000 utentes/presenças em 
cada Ano.
5 – Está um Clube “morto”? com, 5 Equipas de Futebol-11 em competição; - Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, 
Seniores; - Mais uma Escola de Formação de Futebol com cerca de 100 praticantes; - Mais uma Secção de Patinagem 
Artística, com mais de 50 praticantes; - Mais uma Escola de Formação de Rugby; Mais uma Secção de Campismo; 
- Mais uma Secção de Snooker-Pool / Bilhar.
 6 – Desde Março de 2009 o G.D.U.E., tem nas Instalações Desportivas, um A.T.L. grátis, de apoio aos trabalhos de 
casa  escolares, para todos os alunos de todas as idades, praticantes das diversas modalidades do Clube.
7 – Quanto ao “gozo” que lhe tem dado, “propagandear” a não aceitação da viatura oferecida pela J.F.E. ao G.D.U.E., 
esclarecemos: - actualmente o G.D.U.E. paga o condutor e portagens. – No futuro, passaria a pagar, condutor, 
portagens, combustível, seguros, e manutenção de uma viatura com mais de 10 anos.
Não estamos “esquecidos” do apoio que nos foi retirando em cada Ano que passa, desde cancelar a viatura de 2ª a 6ª aos 
atletas das aldeias vizinhas, para transporte aos treinos, até à “obrigação” do G.D.U.E. pagar o condutor e portagens.
8 – Só é pena o Sr Presidente da J.F.E. não “entenda”, para que tudo de BOM aconteça no G.D.U.E. e, por consequência 
na Ericeira, qual o grau de Esforço, Dedicação e Sofrimento, dos  Colaboradores e Dirigentes.
Já agora, como o Sr Presidente “parece” estar de “bem” com alguns Órgãos de Comunicação Social em Portugal, 
ajude-nos a enviarem ao G.D.U.E., sociólogos e jornalistas, para realizarem um estudo e reportagem, sobre porque 
motivo, de todos os jovens que praticaram desporto no G.D.U.E. nos últimos 10 Anos, não existe um único caso de 
“desvio” para a dependência de alcoolismo ou drogas.
9 – Desde 2001 até à presente época, todos os atletas do G.D.U.E. nas equipas de futebol, exibem (gratuitamente) 
nas mangas das camisolas/equipamentos de jogo, os logotipos da Junta de Turismo da Ericeira e Junta de Freguesia 
da Ericeira.
10 – O Sr. Presidente da J.F.E. quer MAIS? Para que se CALE? Ou quer fazer o favor de vir para Presidente do Clube? 
Se tiver coragem, VENHA!
Sabe onde é o Estádio do G.D.U.E.? É que a última vez que o vimos por cá, foi em 2001 e, nunca MAIS!
11 – O Sr Presidente de J.F.E., ainda na mesma Assembleia de Freguesia afirmou: - “o Comandante dos Bombeiros 
Voluntários da Ericeira abandonou o barco”! Pois é Sr Presidente,  você nunca procedeu como tal, porque nunca 
liderou qualquer Associação. Podia ter aproveitado a oportunidade para afirmar também que, pelo seu lado, desde 
sempre votou ao “abandono” as Associações da Ericeira.
12 – Já que não tem consideração por quem tanto trabalha e contribui social e desportivamente para a Sociedade 
Ericeirense, o mínimo que lhe exigimos é RESPEITO! E……………………………… QUE TE CALES!

Mano Silva
Presidente da Direcção

Grupo Desportivo União Ericeirense
Ericeira, Abril 2009
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Desde 1986 a 1995, supervisor na área de recursos humanos - tripulações, em empresa  multinacional 
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ços, hotel, catering e tripulações.
Desde 2005 até à presente data, empresário e director geral, na área de serviços e tripulações e negó-
cios internacionais (sócio em 3 empresas).

Profissionalmente e em férias, viajei por mais de 25 países, conhecendo mais de 100 cidades em todo 
mundo, mantendo viagens frequentes.
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Actividades extra profissionais:

Fundador e dirigente do Grupo Cultural da Ericeira 1974 – 1984, no fomento de actividades de teatro, 
música (3 grupos musicais 1 orquestra com 17 elementos), desporto atletismo, participante na renova-
ção da Filarmónica Cultural Ericeira.

Fundador e Presidente do Fórum Ericeirense, 1992 – 2002, associação constituída por 11 associações 
da Freguesia da Ericeira, desenvolvendo a sua actividade, na divulgação de artistas e personalidades 
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– Apoiante do Partido Socialista às eleições autárquicas em 2001 e 2005.

– Actor e realizador de teatro e revista amador 1975-1980
– Ex. praticante de futebol-11 no Grupo Desportivo União Ericeirense
– Músico, baterista, em diversos grupos musicais 1965-1980
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– Elemento do grupo de Padrinhos do agrupamento musical “Ouriços”
– Sócio efectivo de 8 associações da Ericeira
– Sócio efectivo nº 2 da Filarmónica Cultural Ericeira
– Irmão da Santa Casa da Misericórdia da Ericeira
–  Autor da iniciativa em colaboração com a jornalista Cristina Duarte (Jornal Região Saloia), na divulga-
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– Gosto por; desporto, música, leitura, teatro, cinema, arte.

Mano Silva
c.v.

2009
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