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ANTÓNIO LOPES DA SILVA 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 24 

 

 

António Lopes da Silva nasceu em Sines, em 16 de Outubro de 1930. 

 

Levou uma vida de estudante até aos 21 anos, altura em que abandonou a 
faculdade de Letras, e não tendo ingressado na Escola Náutica, acaba por 
entrar para a Câmara Municipal de Sines como escriturário. 

 

A vida militar haveria de levá-lo de volta para Lisboa por volta de 1953, de 
onde regressa em 1956 como tenente Miliciano. Tenta a passagem à Guar-
da-fiscal que não consegue por incompatibilidade de armas de origem 
(engenharia), e recusa o convite para a Guarda Nacional Republicana, por-
que como dizia “não se via a reprimir o povo do seu país”. 

 

Atleta de eleição, tem uma carreira desportiva. 

 

Curta mas significativa, tendo praticado: futebol, andebol, remo, ginástica e 
atletismo de que sobressai, a sua participação na classe especial de ginásti-
ca do Académico, a participação no Benfica em provas de velocidade pura, 
acabando por ser campeão da Estremadura na Estafeta de Velocidade. 

 

De regresso a Sines em 1956, entra para os Bombeiros Voluntários de 
Sines, faz este ano 4 décadas. 

 

Pouco tempo depois, volta à Câmara Municipal como tesoureiro, onde irá 
permanecer durante 34 anos. 

 

António Lopes da Silva aos 27 anos é pois comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Sines e Tesoureiro Municipal.  
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Mas é ainda como fundador e trabalhador do Carnaval de Sines e homem 
agregado à comunidade associativa Siniense.  

 

Como imaginaram facilmente e recordam-se seguramente os mais velhos, o 
quartel dos Bombeiros Voluntários de Sines ficava dentro do Castelo numa 
velha cada sem quaisquer condições e parca de materiais e viaturas. 

 

António Lopes da silva (o nosso António Estelano), colocou como princi-
pais objectivos da sua vida a construção do novo Quartel dos Bombeiros e 
fazer desta nossa corporação das mais importantes e prestigiadas da região 
alentejana e do País. 

 

Participa em todos os congressos nacionais de Bombeiros, intervém na 
criação do Serviço Nacional de Bombeiros, colabora na elaboração do 
Quadro Legal para os Bombeiros Portugueses. 

 

É nomeado para a Comissão Nacional de Socorros a Náufragos e para a 
Liga da Assembleia Regional do Alentejo. 

 

O seu prestígio na vida dos Bombeiros Portugueses consolida-se e é um 
homem respeitado e admirado pela sua frontalidade e pelo amor que dedica 
aos Bombeiros Portugueses. 

 

O Povo de Sines habituou-se a ver neste homem a sua própria segurança. 
Em todos os momentos menos bons, ele estava sempre presente com os 
seus Bombeiros. 

 

Foram muitos milhares de horas, de dias e de noites à disposição desta 
população, primeiro de pescadores e agricultores, depois de operários quí-
micos, do grande complexo industrial e portuário. 

 

Aumentaram os riscos de acidentes, mas como sempre António Lopes da 
Silva esteve presente com a sua experiência, com a sua coragem e determi-
nação. 
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Por toda a vida dedicada a ajudar e a socorrer o próximo, pelo seu espírito 
altruísta e solidário, pelo amor aos Bombeiros Voluntários e à sua terra 
natal, foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito Municipal.  

 

Em Sessão Solene da Assembleia Municipal de Sines, em 24 de Novembro 
de 1996, a condecoração foi entregue ao próprio homenageado, no Salão 
Nobre dos Bombeiros Voluntários de Sines, por Francisco Maria Pereira do 
Ó Pacheco, presidente da Câmara Municipal de Sines. 

 

Sines, 24 de Novembro de 1996.  

 

 


