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 Gabinete da Presidência

 

 

MANUEL FERREIRA ROBERTO 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 16 

 

 

Nascido a 13 de Novembro de 1909, em Vendas Novas, Manuel Ferreira 
Roberto, hoje com 81 anos, pai de quatro filhos, três rapazes e uma rapari-
ga; conhecido por Tio Manuel Benfica, reside em Sines há 78 anos, consi-
derando-se mais filho de Sines do que da terra onde nasceu. 

 

Este homem iniciou a profissão de sapateiro aos 12 anos, exercendo ainda 
hoje a mesma, no entanto desempenhou diversas actividades, passando por 
porteiro do Clube “O Nacional”, cobrador de quotas do “Vasco da Gama 
Atlético Clube”, roupeiro e continuo do mesmo. 

 

Durante o fascismo, apenas com 24 anos, fez-se militante do PCP onde 
ainda hoje desenvolve actividade. 

 

Apesar das perseguições de que foi alvo por parte do antigo regime, este 
homem simples, honesto e determinado nos seus ideais, nunca vacilou 
perante as dificuldades impostas. 

 

Manuel Ferreira roberto, foi um dos fundadores da Sociedade Musical 
União Recreio Sport Siniense e ao longo de 63 anos dedicou de corpo e 
alma a sua vida à música, tocando sempre trombone. 

 

Apesar da vida dura e dos tempos difíceis por que passou, nunca deixou de 
comparecer aos ensaios e aos concertos. 

 

Presentemente é o músico mais velho desta colectividade e foi nessa quali-
dade que no dia 25 de Abril de 1984, recebeu da Câmara Municipal de 
Sines a Medalha de Mérito Municipal, atribuída à Sociedade Musical.  
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Sociedade que chegou a este dia Mundial da Música com o valor que lhe é 
reconhecido. 

 

Para isso muito contribuiu Manuel Ferreira Roberto, com a sua dedicação e 
empenho à causa do desenvolvimento cultural e social do Concelho. 

 

Reconhecido pelo trabalho prestado à comunidade, a Câmara Municipal de 
Sines, decidiu em Sessão de 29/09/1990 homenageá-lo, atribuindo-lhe a 
Medalha de Mérito Municipal, na certeza de que desta é merecedor. 

 

A medalha foi entregue ao Senhor Manuel Ferreira Roberto, pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de Sines, Senhor Francisco Maria Pereira do Ó 
Pacheco, no decorrer da Sessão de homenagem que a Sociedade Musical 
União Recreio Sport Siniense lhe fez no dia 1 de Outubro de 1990. 

 

Sines, 1 de Outubro de 1990. 


