
Documento do mês de maio de 2014

 No século XIX várias áreas no país, nomeadamente na faixa 

litoral, cresceram de forma sensível. Do ponto de vista 

económico, Portugal vivia um período de crescimento 

económico, apenas interrompido em 1890. Em Sines as fábricas 

de cortiça e de conservas criavam novos postos de trabalho para 

além da pesca, da agricultura e do artesanato tradicionais. A 

localização das fábricas e dos armazéns quer de cortiça quer de 

conservas, assim como as armações e respetivos armazéns, 

delimitava o perímetro urbano da vila. O termo de Sines incluía a 

aldeia do Porto Côvo e vários casais e propriedades de média 

dimensão. Os locais mais povoados, além do Porto Côvo, eram já 

a Ribeira dos Moinhos, a Dalda e o Monte do Saboroso.

 A organização administrativa herdada do liberalismo não 

correspondia já às áreas de crescimento industrial do país. A 

Primeira República, instaurada em 1910, vá criar ou restaurar 

vários concelhos, nomeadamente o de Sines, pela Lei nº 167 de 19 

de Maio de 1914. O distrito de Setúbal foi criado em 1926 a partir 

do desmembramento do sul do distrito de Lisboa. 

 Um mês após a promulgação da lei, formou-se uma junta 

de cidadãos que viria a constituir a Comissão Instaladora do 
1Concelho, no dia 16 de Junho de 1914 . As principais funções 

desta Comissão foram preparar a instalação da Câmara num 

local conveniente, tendo sido escolhido o Castelo para as 

“repartições do concelho”; comunicar ao Governador Civil do 

Distrito de Lisboa e aos poderes públicos a capacidade existente 

para realizar as primeiras eleições; e a transferência do arquivo 

da câmara, ainda em Santiago do Cacém, para Sines. Esta última 
2

tarefa foi realizada no dia 9 de Junho .

 Uma nova fase da história de Sines teve início.

Sandra Patrício,

Arquivo Municipal de Sines

A Restauração do Concelho de Sines
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