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 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

ARLETE ARGENTE GUERREIRO (ARGENTINITA) 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 14 

 
Nasceu em Sines em 1 de Janeiro de 1905, filha de Manuel João Guerreiro, 
operário corticeiro e posteriormente comerciante em Sines e Clotilde 
Argente Guerreiro. 

 

Desde pequena com graves problemas de saúde que lhe atingiram a visão, a 
voz e a audição, nem por isso deixou de ser uma aluna excepcional no 
ensino primário. 

 

Ainda vai para Lisboa para ser matriculada no Liceu, mas o agravamento 
do seu estado de saúde obrigou-a a regressar a Sines. 

 

Não obstante esta série de dificuldades não desanima e desenvolve os estu-
dos através duma professora e também escritora e poetisa, Amélia Borges. 

 

Embora sem voz e sem ouvido, o aprofundamento de conhecimentos, e a 
vivência com a sua professora, assim como uma enérgica vontade, desen-
volvem em Arlete Argente Guerreiro uma atracção pela poesia, tornando-a 
colaboradora de inúmeros jornais do norte a sul do País. 

 

O seu valor como escritora e poetisa, aliada à sua conhecida tenacidade e 
força de vontade para ultrapassar os problemas de saúde que se lhe depa-
ram ao longo da vida, fizeram com que os Sinienses lhe dedicassem muito 
carinho e respeito. 

 

Faleceu em 1940, com apenas 35 anos de idade. 

 

Ao lançar em 1981, a 2ª edição de obras completas de Arlete Argente 
Guerreiro, pretendeu a Câmara Municipal de Sines divulgar a sua obra para 
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que a mesma sendo mais universalmente conhecida, integre o Património 
Cultural de todo o Povo Português. 

 

Ao atribuir-lhe em 1984, em 25 de Abril, a Medalha de Mérito Municipal, 
a título Póstumo, pretende-se simbolizar que a cultura de um Povo, para o 
qual Arlete Guerreiro viveu, só é completa quando exercida em liberdade e 
por conseguinte não haveria oportunidade mais adequada, que o 25 de 
Abril, dia da Liberdade. 

 

No 10º Aniversário da Revolução de Abril, em Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal, que teve lugar no Salão Nobre do Município em 25 de 
Abril de 1984, a condecoração foi entregue a Beatriz Cristina Faria Guer-
reiro Bernardo, na qualidade de sobrinha de Arlete Guerreiro, por Francis-
co Maria Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 
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