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 Câmara  Municipal 
 Presidência

 

 

BENTO JOSÉ  
 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº. 27 

 

 

Bento José, nasceu em Sines a 12 de Janeiro de 1922. Filho de 
Virgínia da Conceição e Carlos José, mais conhecido por “Carlos 
Burrana” (músico e figura muito popular e querida da nossa região). 

 

Influenciado pelo pai, de muito novo, Bento José mostrou gosto pelo 
mundo do espectáculo. E, pelo seu jeito e boa voz, era sempre 
escolhido para participar nas récitas organizadas e ensaiadas pela 
professora da sua escola, Sr.ª D. Patrocínia e seu marido, Sr. Israel 
Delicado. 

 

Em 1934, concluiu o 2º grau do ensino primário elementar e foi 
aprender a arte de carpinteiro com o seu irmão António José. 

 

Mas, apesar do gosto que sentia em aprender a profissão que abra-
çara para toda a sua vida, sentia uma grande paixão pela música e, 
em 1936, inicia os seus estudos musicais com o Mestre Joel Carra-
ça.  

Aos 14 anos, faz a sua estreia na Banda de Sines, aos  15 
integra a 1ª Orquestra para bailes da Associação, “Os Sami-
tias os Mariolas” e  aos 18 anos já é músico a tempo inteiro na 
famosa orquestra “Oriental”, a qual animou os mais concei-
tuados salões de dança da região. 

Mais tarde, íntegra a orquestra do Circo Vianense e, posteriormen-
te, em colaboração com o Sr. Israel Delicado, organiza a Orquestra 
“Beira Mar”;  em 1959 “A Banda dos Esquecidos”- grupo musical 
oficial do Carnaval Selvagem,no qual também participou como che-
fe de equipa na construção dos carros carnavalescos. 
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Durante o período em que a Banda de Sines esteve interdita por 
imposição  dos governantes da época, integrou outras Filarmónicas, 
tais como: a Banda de Santiago do Cacém e Cercal do Alentejo. 

 

No dia da Vitória dos Aliados, em  8 de Maio de 1945, Bento José 
saia à rua com o seu clarinete, dando largas à sua emoção, a mes-
ma com que viveu a tão desejada Revolução dos Cravos e conse-
quente queda do fascismo. 

 

Em 1971, integrado na Banda de Santiago do Cacém, participou no 
“Encontro de Bandas Civis”,  a nível nacional, realizado no Pavilhão 
dos Desportos em Lisboa. 

 

Após o 25 de Abril de 1974, e em colaboração com o Sr. Durval 
Prata Ferreira, é com prazer que reorganiza a actual Banda de 
Sines, da qual foi Director Musical até 1991. 

 

Realizando um velho sonho, dedica toda a sua força na construção 
da actual sede da banda e na aquisição dos indispensáveis instru-
mentos. 

 

Em 1986, iniciou a sua actividade como professor da Escola de 
Música, tendo formado inúmeros alunos, 35 dos quais, fizeram par-
te integrante da banda 

 

Com o seu velho amigo Manuel Ablúm, forma o grupo da “Velha 
Guarda”. 

 

Em Novembro de 1992, a Sociedade Musical União Recreio e Sport 
Sineense, presta-lhe em “Noite de Gala” uma meritória homena-
gem, como reconhecimento do seu empenho e total dedicação. 

 

 



  Pag 3 de 3  
 
 
 
MUNICíPIO DE SINES 

___________________________________________________________________________________ 
> NIPC   502 563 010 * LARGO RAMOS DA COSTA – 7520 SINES ) +351 – 69 – 63 06 00      FAX   +351 – 69 – 63 30 22 < 

 

 

Hoje, é com particular orgulho que Bento José, vê alguns dos seus 
alunos frequentarem o Conservatório, os mesmos que, de forma 
modesta, este ensinou a conhecer as primeiras notas musicais. 

 

Por todo o seu empenho e dedicação à colectividade de Sines, 
designadamente na Banda da Música, a Câmara Municipal de 
Sines, na sua reunião de 10/11/99 e a Assembleia Municipal na sua 
reunião de 16/11/99, deliberaram, por unanimidade, atribuir ao Sr. 
Bento José a Medalha de Mérito Municipal. 

 

 

Sines, 24 de Novembro de 1999 

 

 

(condecorado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal) 


