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CAIXA DE CORREIO  
Amigo Gabriel Matos 
Venho por este meio agradecer as suas palavras para comigo, nas 
noticias por si publicadas no site Ser do Sintrense, relacionadas coma 
minha condecoração e nome na bancada, do nosso 
Sintrense,condecorações que não imagina a minha satisfação, sei que 
nem tudo o que fiz, foi bem feito, mas garanto-lhe que tudo o que fiz e 
tenho feito, com a ajuda dos meus Colegas de Direcção, foi feito com 
Amor,também sei que quem faz e decide, é alvo de alguma critica, sei que 
nem todos estão de acordo com o que fiz, mas eu estou e continuarei 
aajudar o Meu Clube, dentro das minhas passibilidades.  
O Ser do Sintrense é o único Site que fala diariamente do nosso 
Sintrense, sempre pela positiva, onde semanalmente se pode saber todos 
os resultados e classificações, um trabalho nada fácil de fazer, mas que o 
Ser do Sintrense, consegue e em tempo real, parabéns por este magnifico 
trabalho.  
Sempre que o Ser do Sintrense, achar que deve publicar algo relacionado 
com o nosso Clube, e esse algo esteja na minha pagina pessoal, seja o 
que for, não necessita de qualquer autorização, para o publicar, o que 
interessa é divulgar o nosso Clube, do passado e presente, para que os 
mais novos conheçam a sua Historia.O nosso Clube vai fazer 100 anos, 
tem uma lindíssima história, feita por Atletas, Dirigentes e Associados, 
muitos dos quais merecem ser distinguidos como eu agora o fui, gostava 
que a Direcção os contemplasse no seu centenário, mais, gostaria que o 
centenário fosse festejado à altura dos pergaminhos do nosso Clube.  
Um abraço de Amizade e reconhecimento pelo vosso trabalho.  
 
Adriano Filipe 
 

NOTA DO SER DO SINTRENSE: Agradecemos as palavras do Sr Adriano 
Filipe para com o nosso trabalho. Tal como ele, também nós gostamos do 
clube, e a ele nos dedicamos sempre que é possível. Resume-se a uma 
simples palavra: DEDICAÇÃO. Tal como o Adriano a ele se dedicou de 
alma e coração, muitas vezes em detrimento da própria vida familiar. O 
trabalho por ele feito e que continua a fazer, esse fica, e jamais será 
apagado da história do Sintrense. 
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