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 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

IRMÃOS FIGUEIREDO 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 31 

 

“Ti” Amélia e “Ti” Benjamim, radicaram-se em Sines em 1948, trazendo 
consigo cinco dos seus filhos, dos quais, quatro vão ser agraciados com a 
Medalha de Mérito Municipal no dia do Município. 

 

Quem foram através dos tempos estes quatro homenageados? São homens 
de hoje que não tiveram vagar para ser crianças. Tal como diz a gíria popu-
lar “comeram o pão que o diabo amassou”. 

 

Quando os pais escolheram Sines com esperança de uma vida melhor, tra-
ziam a consciência que só com trabalho, esforço e perseverança conse-
guiam uma vida com dignidade. 

 

O pai começou por ser quinteiro na Quinta do Pita em S. Marcos. 

 

Os filhos, antes de entrarem para as aulas, vendiam as hortaliças de porta 
em porta. Ao acabarem as aulas, iam ajudar os pais na colheita dos legumes 
para o “Ti” Benjamim vender no dia seguinte na antiga praça. 

 

Foram sempre incansáveis no apoio aos pais em diversas fases: 

Quando montaram uma Carvoaria no Largo da Atalaia.  

Na casa de frutas que abriram no antigo “Novo Mundo”, sito na Rua Teófi-
lo de Braga. 

No estabelecimento de vinhos e petiscos situado frente à Igreja da Miseri-
córdia. 

 

“Ti” Benjamim e “Tia” Amélia, cujo maior anseio, era ver os seus filhos 
unidos a trabalhar em conjunto, viram esse desejo realizado em 18 de Julho 
de 1970, quando abriram no Largo do Castelo a “Pastelaria Vela d’Ouro”. 
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Na sua actividade profissional existe uma permanente preocupação de man-
ter elevados padrões de qualidade, respeitando na doçaria em que são mes-
tres, - quem ainda não provou os Vasquinhos, os Pastéis de Nata e o Doce 
da Jardoa dos Galegos? – as tradições e cultura locais. 

 

Com as suas acções muito contribuem para dignificar e projectar o nome de 
Sines no País e no Estrangeiro. 

 

No que concerne a Desporto e Associativismo, os quatro irmãos dispersa-
ram-se, actuando uns como atletas, outros como dirigentes, sempre com 
uma entrega e dedicação totais. 

 

Em termos de humanismo, tem ficado patente a sua completa abertura, 
nunca fazendo distinções: 

 

Têm apoiado carinhosamente crianças de Escolas, Infantários e Jardins de 
Infância; o Lar da Terceira Idade; os Bombeiros e as diversas colectivida-
des e associações do nosso concelho e localidades limítrofes, assim como 
partidos políticos das diversas ideologias sediados em Sines. 

 

Os irmãos Figueiredo: José – Manuel – Fernando – Celestino, assinam com 
legitimo orgulho os mesmos sobrenomes: Figueiredo Rodrigues da Silva. 

 

Os Sinienses e pessoas de outros lugares que aqui se radicaram habituaram-
se a tratá-los carinhosamente pelos irmãos Galegos.  

Estes homens são exemplo de como subindo, “a corda da vida a pulso”, se 
consegue o respeito e a admiração de toda uma comunidade. 

 

Como reconhecimento por toda a sua actividade e por deliberação unânime 
da Câmara Municipal de Sines de 10/11/1999 e, da Assembleia Municipal 
de 16/11/1999, é atribuído aos irmãos Figueiredo a Medalha de Mérito 
Municipal.  

 

Sines, 24 de Novembro de 1999. 
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Condecoração atribuída por: 

- Sr. José – Presidente da Câmara Municipal de Sines; 

- Sr. Manuel – Presidente da Assembleia Municipal de Sines; 

- Sr. Celestino – Vereador José Carlos dos Santos Guinote;  

- Sr. Fernando – Vereador António Rui Folques Pimenta. 

 

 


