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Comentarios: 

 Notícias: Actualidade 
 Um Amigo em greve de fome  

 De Adriano Filipe e seu pedido, publicamos o texto que se segue:  

 
  
Um Amigo em greve de fome 
  
  
  
Mano Silva, Presidente da Direcção do Grupo Desportivo União Ericeirense, um Amigo de longa data, 
encontra-se em greve de fome, nas instalações desportivas do seu Clube, sempre acompanhado pela 
sua esposa Maria de Lurdes Mano Silva, tentando chamar a atenção de quem de direito, 
nomeadamente a Câmara Municipal de Mafra e da Junta de Freguesia da Ericeira. 
  
 Em causa está as dívidas do seu Clube e os seus bens patrimoniais penhorados pelo banco, como 
avalista, derivado a promessas não cumpridas, aquando da construção das instalações desportivas, 
entre outras, como bem explica no Boletim. A História dos Factos. 
  
 O Mano Silva, certamente nem sempre geriu ou decidiu bem, fruto de quem fez obra, fruto de quem 
trabalha, só estes podem ser criticados, pois os que nada fazem, os que nada decidem, nunca podem 
ser criticados, mas Mano Silva tem tido muito apoio dos seus Associados, Adeptos e dos Amigos, o que 
vem provar que lhe reconhecem valor, pela obra feita. 
  
 Para mim qualquer greve, é sinónimo da falta de diálogo e decisão, por alguém que não quer resolver, 
se todos se sentarem à mesa com honestidade e vontade de resolver, com recuos e avanços, não há 
nada que não se resolva, assim todas as partes o queiram. 
  
 Sei dar valor o que é ser avalista, pois quando sai da direcção do Meu Clube, ficaram verbas cativas 
em Assembleia-geral, logo que recebidas e já foram todas recebidas, a ultima em 3 de Fevereiro de 
2009, seriam para entregar no Banco, para pagar o empréstimo (cujo montante era inferior às verbas 
recebidas), da construção da bancada.  
  
 Acontece que as Direcções que me sucederam, não cumpriram, segundo sei, parece que está para 
muto breve esse cumprimento, o que não invalidou a mim e aos meus outros três Colegas que tinham 
avalizado o empréstimo, bem como o Meu Clube, termos sido notificados no passado dia 14.04.2009, 
pelo Tribunal, para pagamento da divida, onde na citação do tribunal já se encontra a penhora das 
Instalações do Meu Clube, bem como as habitações dos meus Colegas. 
  
 Ao Mano Silva e sua esposa Maria de Lurdes, um abraço de solidariedade e de esperança, desejando 
que rapidamente esta situação seja resolvida, porque hoje é Domingo de Pascoela, acredito que quem 
tem o direito de resolver, será sensível à degradação da saúde de um ser humano.   
  
Adriano Filipe 
  
  

 20/04/2009

 Por:oericeira  

O signatário tem as seguintes condecorações: 

   
- Membro Honorário da Ordem de Instrução Pública – Grão – Mestre das  Ordens 
Portuguesas 
  
- Sócio Honorário do Atlético Clube de Pêro Pinheiro 
  
 - Sócio Honorário do Hockey Clube de Sintra 
  
- Medalha Ouro Mérito Municipal Câmara Municipal de Sintra 
  
- Medalha Prata de Mérito do Governo Civil de Lisboa 
  
- Medalha Mérito Desportivo da Republica Portuguesa  
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