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ANTÓNIO CORREIA DA PIEDADE 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 6 

 

 

Filho de Duarte da Piedade e de Delfina Rosário Correia. Nasceu em 9 de 
Fevereiro de 1909 em Setúbal.  

 

Aos 6 anos de idade ficou órfão de pai.  

 

Aos 12 anos era aprendiz de carpinteiro. 

 

Depois de cumprir o Serviço militar abandonou a profissão de carpinteiro e 
passou a exercer a profissão de motorista na transportadora Setubalense. 

 

Em 1933 veio para Sines, terra natal dos seus avós maternos, onde se radi-
cou. Desta data até 1938 desenvolveu algumas actividades desportivas no 
sentido de sensibilizar pessoas para a formação do clube de Futebol “os 
Sinienses” (Lusitano), que com João Leste, Jorge Ribeiro e António Beja e 
outros fundaram em 25.12.38 e de que foi sócio nº 2. Também fez parte da 
comissão que fundou o Sport Lisboa e Sines (Nacional) na mesma data. 

 

Até à formação do Vasco da Gama Atlético Clube, António Correia da Pie-
dade, foi várias vezes director de “Os Sinienses”. Paralelamente a sua acti-
vidade estendeu-se também a actividades de carácter humanitário, tendo 
sido a pedra basilar da fundação dos Bombeiros Voluntários de Sines em 
1.12.1943, de que foi o primeiro comandante durante vários anos, onde 
através de dificuldades inumeráveis deu vida e actividade, mantendo sem-
pre uma ligação efectiva e de apoio constante. 

 

É actualmente seu Comandante Honorário. 
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O Sr. António Correia da Piedade foi e continuará a ser um homem de uma 
actividade difícil de igualar. 

 

Assim, a partir de 1957/1958 e durante vários anos esteve à frente da 
Comissão de Carnaval onde, como aliás em tudo, desenvolveu um trabalho 
digno dos maiores elogios. 

 

Em 10.05.1965 é nomeado vice-presidente da Câmara Municipal de Sines e 
em 1967 desempenhou interinamente as funções de Presidente. 

 

Seria exaustivo enunciar aqui o seu trabalho na autarquia. Na sua activida-
de de Vice-Presidente e Presidente interino, António Correia da Piedade 
desdobrou-se em dois, quando achava necessário, e por vezes em três Pie-
dades, continuando ligado afectivamente aos Bombeiros Voluntários, e 
activamente às coisas correntes do Concelho, ao Carnaval e ao Desporto. 

 

A sua dedicação a Sines continuava sem limites. Assim, depois de várias 
tentativas para conseguir a fusão dos dois clubes existentes em Sines, que 
sobreviviam com tremendas dificuldades, o Sr. António Correia da Pieda-
de, juntamente com Valentim Alexandre, Vicente do Ó, António Amaral da 
Silva e Carlos Manafaia, conseguiram a fusão de dois clubes e fundam em 
5 de Outubro de mil novecentos e sessenta e seis, o Vasco da Gama Atléti-
co Clube, do qual é seu sócio nº 1. 

 

No Vasco da Gama, António Correia da Piedade foi de facto o seu grande 
obreiro, sem menosprezar o trabalho de outros que deram e continuam a 
dar também o seu melhor para o clube. 

 

Assim, o campo de jogos municipal foi obra sua. 

 

Desde a fundação dos Vasco da Gama, fez sempre parte dos corpos geren-
tes, ou como director ou noutros cargos. 
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E para culminar o seu trabalho, foi também o principal obreiro da nova 
sede do Clube, orgulho dos vascaínos e dos Sinienses, quando o Sr. Pieda-
de contava já 74 anos. 

 

Ao atribuir ao Sr. Piedade a Medalha de Mérito Municipal, a autarquia, 
todos os Sinienses e as colectividades de Sines, continuarão a contar com a 
indispensável colaboração do Sr. Piedade, a bem de Sines e da sua popula-
ção. 

 

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 ao próprio homenageado por 
Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de 
Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 

 


