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 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

 

JÚLIO GOMES DA SILVA 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 10 

 

 

Natural de Sines, onde nasceu em 8 de Março de 1896. 

 

Desde muito novo, logo se começou a preocupar pelos interesses da popu-
lação, desenvolvendo ao longo da sua vida, larga actividade na imprensa 
escrita. 

 

Merece especial destaque a edição da folha de Sines de que foi fundador e 
Director. 

 

O facto de ter trabalhado cerca de 30 anos no Barreiro, não o fez esquecer a 
sua terra, onde regressou há mais de vinte anos. 

 

Ao longo da sua vida foi correspondente de inúmeros jornais, designada-
mente do Diário de Lisboa, 1º de Janeiro, O Século a Luta e A Capital.  

 

Porém, aquele em que durante mais tempo colaborou foi “A República”, 
colaboração  essa de durou mais de 40 anos e que só terminou com a extin-
ção do jornal.  

 

Anti-fascista desde sempre, os seus artigos na imprensa e algumas inter-
venções para que era convidado, chamaram a atenção das autoridades Sala-
zaristas, tendo em 1941 sido preso pela PIDE e detido em Caxias um ano, 
sem julgamento. 

 

Ainda no fim da 2ª Grande Guerra, viria a ser novamente preso, embora 
aqui só por 18 dias, numa das manobras intimidatórias promovidas pelo 
Governo Fascista. 
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Nas últimas eleições simuladas do Estado Novo, em 1973, já com 77 anos, 
presidiu a um comício da oposição Democrática que teve lugar no cinema 
Vasco da Gama. 

 

Foi com grande alegria que recebeu o 25 de Abril e continuou empenhado 
na participação activa da vida da sua terra. 

 

Pretendendo apenas ser considerado como um grande defensor dos interes-
ses locais, o Sr. Júlio Gomes da Silva, integrou, agora em Liberdade, a 1ª 
Comissão Administrativa, que foi eleita para a Câmara Municipal de Sines.  

 

Ao atribuir a Medalha de Mérito Municipal, a Câmara Municipal de Sines 
teve em conta, para além da sua posição anti-fascista, o importante papel 
que desenvolveu como correspondente de diversos jornais, promovendo o 
nome de Sines e editando a Folha de Sines, única publicação local de que 
temos conhecimento. 

 

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 sua esposa, Susana Pereira 
Gomes da Silva por Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco, presidente da 
Câmara Municipal de Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 


