MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Morreu Arnaldo Soledade
Arnaldo Soledade, historiador de Sines, morreu ontem, dia 18 de Janeiro de 2011, em Lisboa,
vítima de doença natural.
Nascido na Figueira da Foz, freguesia de São Julião, em 1921, Arnaldo Soledade é autor da obra
mais completa sobre a história de Sines, o livro “Sines, Terra de Vasco da Gama” (1969),
actualmente na quarta edição.
Licenciado em Histórico‐Filosóficas e professor do ensino liceal, foi um apaixonado pela
investigação histórica e pela paleografia, tendo identificado nos arquivos da Torre do Tombo,
entre outros, alguns dos documentos mais importantes sobre a história de Sines, com destaque
para o foral emitido pelo Rei D. Pedro I.
Da pré‐história à fundação do concelho, da vida do navegador Vasco da Gama à história religiosa
da localidade, Sines conhece‐se melhor em resultado das décadas de investigação realizadas por
Arnaldo Soledade, tendo sido por sua sugestão que o município aprovou a alteração do feriado
municipal de 15 de Agosto para 24 de Novembro, data do foral.
Em reconhecimento do seu papel fundador na historiografia de Sines, recebeu a medalha de
mérito municipal em 1984 e o seu nome foi atribuído ao Arquivo Histórico de Sines, inaugurado
em 2006.

Declaração do Presidente
“Pela sua dedicação a Sines e pelos relevantes serviços prestados ao conhecimento e promoção
deste concelho, a Câmara Municipal de Sines presta sentida homenagem ao Dr. Arnaldo
Soledade, apresenta condolências à família e decreta dois dias de luto municipal.”
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho
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