
 

segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2010 

UM CONVITE QUE MUITO NOS ORGULHA  
Através do Sr Adriano Filipe, tivémos hoje conhecimento-convite, que na 
próxima quarta feira, pelas 18 horas, no Salão Nobre do Complexo 
Desportivo do Sintrense, e em sessão solene , serão entregues três 
medalhas a três personalidades que, e quanto a nós, muito têm feito pelo 
clube. 
A ADRIANO FILIPE, será entregue a Medalha de Honra-Ouro do Sintrense, 
o troféu máximo do Sintrense, enquanto clube. 
Nada mais justo a entrega deste galardão a Adriano Filipe. Digam o que 
disserem. Critiquem o que critiquem. Gostem ou não gostem. ADRIANO 
FILIPE fez obra no Sintrense, e quanto a nós, à semelhança de outros 
Presidentes, como António Forjaz ou Francisco Nunes, foi dos melhores, 
senão mesmo o melhor presidente que o Sintrense jamais teve nos seus 
quase 99 anos de História. Justíssima a entrega deste galardão pelo que o 
ADRIANO fez, pelo que tem lutado e ajudado o clube, mesmo já depois de 
ter deixado a presidência do Sintrense. 
Ao Professor FERNANDO SEARA, será atribuída a medalha de Sócio 
Benemérito. Justíssima a entrega deste galardão ao actual Presidente da 
Câmara Municipal de Sintra. Esteve com o Sintrense ligado á construção 
da bancada e melhoria das infra estruturas existentes, e resolveu a 
contento uma das páginas mais difíceis da história do clube: a dívida que 
o Sintrense possuia com uma instituição bancária, por força da 
construção da nova bancada. Para além destes aspectos, FERNANDO 
SEARA tem ajudado o clube na medida das possibilidades da Câmara 
Municipal. Em mãos poderá ter também a seu cargo, e possivelmente, a 
resolução de outros assuntos prementes do clube, onde poderemos dar 
como exemplo, a substituição do Relvado Sintético do Campo 2 do 
Sintrense, que possivelmente só aguentará mais esta època desportiva. É 
que o Sintrense não tem possibilidades de, sózinho, substituir aquele 
relvado sintético. 
A ADÌLIO CÂMARA, será entregue a medalha de Aplicação Desportiva. 
Nada mais justo do que a entrega deste galardão a ADÍLIO CÂMARA. À 



semelhança do que dissémos de Adriano Filipe, digam o que disserem, 
critiquem o que critiquem. Gostem ou não gostem, ADÍLIO CÂMARA fez 
obra no sector de formação do Sintrense, ao catapultar as equipas para 
patamares superiores, ao conquistar títulos distritais, ao conquistar 
subidas de divisão, ao organizar todo o sector de formação do clube. Fez 
obra desportiva, e curiosamente, hoje não passa do ex-coordenador do 
futebol de formação do clube, após o seu pedido de demissão. 
AINDA NINGUÉM SABE BEM O PORQUÊ ! O sector de formação do clube, 
quer queiram quer não, ficou mais pobre. O que interessa aqui não é 
gostar ou não gostar da pessoa. Ninguém tem feitios iguais, ninguém é 
perfeito. É dar valor a quem tem mérito pelo exemplar trabalho que 
efectuou ao serviço do Sintrense. E isso será reconhecido a ADÌLIO 
CÂMARA na próxima quarta feira. 
Aos três galardoados, o SER DO SINTRENSE, apresenta os sinceros 
parabéns pelos méritos e feitos ao serviço do clube. 
Apenas deixamos ficar aqui uma sugestão a quem gere o clube: É que 
para além destas três individualidades, outras existem e outras a título 
póstumo, que bem mereciam também ser condecorados: deixo ficar um 
nome muito querido de todos nós como exemplo: ANTÓNIO FIGUEIREDO 
FILIPE. Mas há mais, felizmente. Porque a história do clube é rica em 
gente que, desinteressadamente, por ele tanto lutou. 
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