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As comemorações centenárias de 1940 em Sines, parte II 

 

As chamadas Comemorações Centenárias decorreram em Portugal entre os dias 2 de 

Junho e 2 de Dezembro de 1940. No número passado conhecemos a comissão local, presidida 

pelo Tenente Seixas. 

O nosso conhecimento do chamado «programa dos Centenários» deve-se ao facto do 

presidente da comissão local, António Augusto de Seixas, ter deixado, no Arquivo Municipal, um 

basto e rico processo que documenta as actividades realizadas entre 2 de Junho e 2 de Dezembro 

de 19401. Em Maio desse ano a comissão local já estava formada. Além do presidente, a Comissão 

incluía várias outras personalidades locais, como o advogado Fernando da Palma Soares; o 

médico Cândido Leal Tavares; o professor José Carlos Martins; o presidente da Comissão 

Administrativa até à tomada de posse da Câmara Municipal, Mário Tavares; e o presidente da 

Câmara Avelino Soares de Jesus.  

Tal como aconteceu em todo o país, em Sines tudo deveria ter começado o Te Deum na 

Igreja Matriz, no dia 2 de Junho. Se a primeira efectivamente aconteceu, a cerimónia religiosa foi 

alterada, por falta de sacerdotes. Assim, em substituição, «foi rezada, acompanhada de canto, na 

igreja Matriz, pelo reverendo João Cardoso Tavares, uma missa em acção de Graças, com a 

presença de todos os funcionários civis e militares, crianças das escolas e povo de tôdas as 

camadas sociais2». Ainda na mesma manhã, foram despachadas, por comboio, vasos de “Flôres 

de Sines- Terra de Vasco da Gama”3, destinadas a Guimarães. 

No mesmo dia 2 de Junho, pelas 16 horas, a festa deslocou-se para o «Cine-Teatro Vasco 

da Gama, gentilmente cedido pela respectiva Empreza e vistosamente engalanado pelas Senhoras 

da “União de Caridade”». Para o público em geral o Cine-Teatro Vasco da Gama exibiu o filme 

«Na Grande Cidade4» Este título confunde-se com vários outros idênticos dos anos 60 do século 

XX, pelo que, neste momento dos conhecimentos, ainda não sabemos quem foi o seu realizador, 

ou qual a sua sinopse.  No dia 4 de Junho organizou-se um cortejo cívico pelas ruas da vila, 

                                                           
1 Arquivo Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sines. Programas e iniciativas em 
colaboração/parcerias com entidades externas, Organização das Comemorações dos Centenários, maço 2, 
1940-1941. 
2 Arquivo Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sines. Programas e iniciativas em 
colaboração/parcerias com entidades externas, Organização das Comemorações dos Centenários, maço 2, 
16 de Junho de 1940, fl. 141. 
3 Idem, ibidem. 
4 Idem, fl. 131, 1 de Setembro de 1940. 



engalanadas pelas senhoras e composto pelos seus maridos e filhos5. Nesse dia inaugurou-se a 

primeira cabine telefónica da vila, um exemplo da boa governação do Estado Novo. 

Durante o mês de Junho, foram impulsionadas as celebrações dos Santos Populares, com 

mastros por toda a vila, nos dias 23,24,28 e 29 de Junho6. No dia 8 de Julho foi organizada uma 

homenagem a Vasco da Gama, no dia em que se comemorava o início da viagem que descobriu 

o caminho marítimo para a Índia, em 1497. As crianças de Sines cantaram versos em memória do 

navegador, junto à casa em que se reputava ter nascido7.  

Nesse ano, também as Festas de Nossa Senhora das Salas foram dedicadas aos 

Centenários, e incluíram uma gincana de bicicletas, no dia 14 de Agosto, e um concurso de 

montras8. Além da gincana, também se disputou a Taça Vasco da Gama, em Julho ou Agosto, 

embora não seja claro qual o dia da partida, nem sequer quem foi o vencedor. Sabemos sim que 

foi disputada entre os dois clubes da vila, o Sport Lisboa e Sines e o Clube de Futebol Os 

Sineenses9.  

 

Cartaz das Comemorações Centenárias da Fundação em Sines para os dias 13 a 16 de Agosto de 1940. 
Arquivo Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sines. Programas e iniciativas em colaboração/parcerias 
com entidades externas, Organização das Comemorações dos Centenários, maço 2, 1940-1941, fl.168. 

 

Segundo o processo, as celebrações decorreram na Estação de Caminhos-de-Ferro, no 

Castelo, no Cine-Teatro Vasco da Gama e na Igreja Matriz. Incluíram cortejos cívicos, concursos 

de montras, torneios de futebol, conferências e cerimónias religiosas. Foram conferencistas, sobre 

temas de história de Portugal, o Tenente António Augusto de Seixas e Júdice da Costa, do 

Secretariado Nacional de Informação. 

                                                           
5 Idem, fl. 127, 30 de Maio de 1940. 
6 Idem, fl. 157, 6 de Julho de 1940. 
7 Idem, fl. 157, 19 de Julho de 1940. 
8 Idem, fl. 112, 14 de Agosto de 1940. 
9 Idem, fls.102 e 108, 6 de Julho de 1940 e 30 de Agosto de 1940. 



O cerne das festas em Sines parece ter decorrido no Verão, época do ano em que a vila 

era frequentada pelos banhistas. As actividades mais importantes foram as desportivas, e aquelas 

com maior significado ideológico, de cimentação de memória colectiva, foram as relacionadas 

com Vasco da Gama e o facto de ter nascido em Sines. Mas o processo ainda tem muito que 

contar... 
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