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Realizou-se no estádio do Sintrense, a cerimónia do descerramento da lápide na bancada 
nascente. A partir de hoje, a bancada do clube terá o nome do antigo presidente do Sintrense, 
Adriano Filipe, sonhador e obreiro da mesma, durante os seus mandatos à frente do clube, e 

antigo desejo de todos os associados do Sintrense. A obra foi feita, e em Assembleia Geral ,sob 
proposta da actual direcção, liderada pelo Eng.Neto Filipe, e aprovada pelo Dr Veríssimo dos 

Reis, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pelos sócios, a bancada, doravante, será Bancada 
“Adriano Filipe”.

Com muitas individualidades a assistir à cerimónia, entre os quais, o Prof. Fernando Seara, 
Presidente da Câmara Municipal, Manuel de Oliveira ( Velha Glória do Futebol Português), 

representantes da Federação Portuguesa de Futebol, Associação de Futebol de Lisboa, 
Presidentes de Clubes e Associações, ex-dirigentes , e associados do Sintrense, a lápide foi 

descerrada pelo próprio Adriano Filipe, a que se juntou a sua esposa, Anabela Filipe, e filha, 
Andreia Filipe.

Adriano Filipe dirigiu-se aos presentes, numa voz tolhida pela alegria e também pela emoção:

“O dia de hoje será inesquecível e muito especial para mim, é hoje que será colocada na 
Bancada do Meu Clube, a placa com o meu nome. 

 
Placa com o meu nome, aprovada em Assembleia-geral realizada em 23 de Outubro de 

2009, por proposta da Direcção, presidida pelo Senhor Engenheiro Neto Filipe e subscrita 
pelo Presidente da Mesa da Assembleia-geral, Senhor Doutor Veríssimo dos Reis, placa que 
simbolicamente já foi descerrada em Sessão Solene, realizada em 24 de Fevereiro de 2009, 

no Salão Nobre do Complexo Desportivo, quando me foi entregue a Medalha Honra – 
Ouro, galardão máximo do Meu Clube. 

 
Mas hoje é colocada definitivamente na Bancada, passando esta a chamar-se Bancada 

Adriano Filipe, o que me trás uma enorme alegria, deixar para sempre, o meu nome ligado 
ao Meu Clube do coração. 

 
Neste dia de alegria, quero partilha-lo com todos os Meus Colegas que me acompanharam 
ao longo dos anos que estive nas Direcções, aos Patrocinadores e Amigos que contribuíram 
financeiramente, aos Associados que sempre depositaram a sua confiança na minha pessoa, 
aos Executivos Camarários que sempre apoiaram, com destaque para o actual, na pessoa do 

Senhor Presidente Professor Fernando Seara, que recentemente resolveu uma situação 
antiga e a que todos preocupava, à Junta de Freguesia de Santa Maria, pelo apoio que nos 

deu aquando do Europeu 2004, à Associação de Futebol de Lisboa e à Federação 
Portuguesa de Futebol, pelo apoio que sempre nos deram, aos Jogadores, Técnicos, Médico, 

Massagistas e Funcionários pela sua dedicação e empenhamento quando ao serviço do 
Clube, aos Clubes adversários, na pessoa dos seus Presidentes, que sempre nos respeitaram, 
mantendo sempre as melhores relações institucionais, com muitos deles fiz uma amizade sã 
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e duradoura até aos dias de hoje, aos Árbitros, o seu respeito pelo Clube, onde sempre 
fizeram o seu melhor nos jogos que nos apitaram, à Comunicação Social, Regional e 

Nacional, pela divulgação das nossas actividades e iniciativas, levando o nome do Meu 
Clube, com 99 anos, não só ao nosso País como fora dele e por ultimo à minha Mulher 

Anabela Filipe e à minha Filha Andreia Filipe, pelo apoio que sempre me deram, 
especialmente em momentos difíceis, que foram alguns, a todos o meu Sincero 

Agradecimento, pois foi este o conjunto de pessoas e entidades, que me ajudaram a fazer 
pelo Sintrense o que fiz, sozinho nunca o teria conseguido, que todos se revejam nesta placa. 

 
Por fim, como associado, quero manifestar a minha total disponibilidade em colaborar 

activamente, para em conjunto com a Direcção e com quem mais esta entender, efectuar os 
obras necessárias ao fecho completo da bancada, para que no futuro possa ser uma boa 

fonte de receita, para o Meu Clube.”

 

Seguinte > 

  

Anúncios Google Futebol Placa AÇO Futebol De 5 Clube Sport Clube Clubes 
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