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 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

 

AVELINO DE SOUSA 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 12 

 

 

Nasceu em Sines no dia 18 de Abril de 1911, filho de João de Sousa e de 
Luisa da Conceição. 

 

Começou a trabalhar como empregado de comércio com a idade de 12 
anos, em Sines, no estabelecimento denominado – O Camião – permaneceu 
neste lugar três anos, tendo ido depois para São Bartolomeu de Messines 
também como empregado no comércio, onde ficou durante 15 anos. 

 

Com uma curta passagem pela Aldeia-Nova de São Bento, regressou a 
Sines, no ano de 1940, tendo nesse ano ingressado ao serviço de Câmara 
Municipal de Sines, como empregado dos Serviços de Limpeza Pública. 

 

Permaneceu com estas funções até 1957. 

 

Porém, além de encarregado de limpeza, era-lhe exigido o serviço de 
cobrança de água e luz da vila, cobrança de taxas da praça e matadouro, e 
durante o período da guerra, a elaboração e distribuição de senhas de racio-
namento. Para todo este serviço a Câmara só dispunha do Sr. Avelino, o 
que muitas vezes o obrigava a trabalhar até altas horas da noite, sobretudo 
no período da guerra.  

 

Não suportando a violência do serviço que lhe era exigido, foi obrigado a 
demitir-se em 1957. 

 

Desde que começou a trabalhar para a Câmara e até à presente data, o Sr. 
Avelino sempre trabalhou com grande dedicação, tendo desempenhado um 
papel muito importante, auxiliando a população no preenchimento de 
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documentos oficiais, como sejam, requerimentos à Câmara, Finanças, 
Notário, etc. 

 

Trabalho de grande valor, se se atender ao elevado número de analfabetos e 
ao sistema altamente burocrático criado para dificultar a vida aos cidadãos, 
o Sr. Avelino nestes 44 anos desde que começou a trabalhar para a Câmara, 
deve ter preenchido algumas dezenas de milhares de documentos, sempre 
desinteressadamente e sem exigir nada em pagamento. 

 

Atendendo à sua extraordinária dedicação, a Câmara Municipal de Sines, 
deliberou readmiti-lo em 14 de Janeiro de 1981, como continuo de 2ª clas-
se, tendo sido reformado nesta situação por limite de idade, em 30 de Maio 
de 1983. 

 

Embora reformado, o Sr. Avelino continua diariamente e com a mesma 
dedicação a prestar colaboração à Câmara e aos Munícipes que recorram á 
sua ajuda. 

 

Por toda a sua dedicação, ao Município e à população, a Câmara atribui ao 
Sr. Avelino a Medalha de Mérito Municipal.  

 

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. 


