
                                                                    

 
 

 
 

CERIMÓNIA OFICIAL DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DO 
“COMPLEXO DESPORTIVO” 

 
Neste momento solene, e em nome de todo o Executivo da Câmara Municipal 

de Alandroal, dirijo os meus cumprimentos a todos os presentes, um abraço 

sentido à Senhora Elsa Maria Figueiredo Lérias, ao Senhor António João Lérias 

Figueiredo e ao João Miguel Figueiredo Lérias, e um agradecimento particular 

aos representantes autárquicos e demais entidades aqui presentes: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal; 

- Senhora Presidente da Câmara;  

- Senhores Vereadores; 

- Senhora e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia; 

- Senhores Dirigentes Desportivos; 

- Colegas e amigos desportistas, futebolistas; 

- Digníssimas Autoridades Civis, Militares e Religiosas; 

- Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Sendo certo que bem cedo o seu talento para o futebol se fez notar, a sua 

habilidade com a bola destacava-se dos outros miúdos da sua idade, e 

rapidamente despertou o interesse dos clubes de referência na formação. 

O Campomaiorense foi o seu destino com 9 anos de idade, a sua evolução 

era notável e aos 15 anos deixou o conforto do seu lar para perseguir o seu 

sonho de se tornar futebolista profissional. Foi sozinho para Lisboa onde 

representou “Os Belenenses”; na capital conciliava os estudos e o que mais 

gostava de fazer, jogar futebol.  

Aos 18 anos rumou para uma cidade ainda mais distante de sua casa. 

Desta vez o Porto foi o seu destino, onde representou o Boavista. 

Era sempre com muito orgulho que falava da sua terra, sempre que a sua 

vida desportiva o permitia, era no Alandroal que se encontrava junto da sua 

família e amigos que tanto gostava. Mesmo estando num patamar 

desportivamente superior em termos de qualidade, e com um 

conhecimento do futebol muito superior ao dos seus conterrâneos, era com 

simplicidade e orgulho que transmitia esses conhecimentos e partilhava as 



                                                                    

 
 

suas experiências incentivando outros a perseguirem os seus objetivos e 

lutarem pelos seus sonhos.  

É, portanto, para a grande parte dos jovens ligados ao futebol neste 

concelho uma referência e todos o têm como exemplo. 

Foram os amigos e a população do Alandroal em geral, que sentindo a sua 

falta, manifestaram o desejo de que o Miguel Figueiredo Lérias seja 

recordado por todos, pela sua simplicidade e pela amizade genuína que 

mantinha com todos com quem convivia. 

Assim, para que a sua memória fique eternamente marcada no Alandroal, 

por sugestão de muitos alandroalenses, e por tudo o que o Miguel 

Figueiredo Lérias representa e pela forma como viveu e partilhou a sua 

muito curta vida, entende-se que deverá ser atribuído o seu nome ao 

Complexo Desportivo de Alandroal. 

Muito Obrigado a todos!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


