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 Gabinete da Presidência

 

JOAQUIM DA COSTA 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 9 

 

 
Nasceu em 20 de Janeiro de 1905, na Cabeça da Cabra, concelho de Sines. 

 

Começou a trabalhar aos 12 anos no Monte do Burrinho, onde casou e tra-
balhou 56 anos. 

 

Joaquim da Costa é um homem do campo. 

 

Um homem como tantos outros, que labutaram de sol a sol, nos campos 
alentejanos, pela sobrevivência! Homens que cresceram sem ter tempo de 
ser crianças, mas apesar de tudo, trouxeram o peito cheio de esperança e 
ilusões, mesmo nos momentos mais amargos. 

 

É um autodidacta! 

 

Aprender a ler e a escrever, perguntando a este e àquele. Os seus versos são 
espontâneos; fruto de um sentimento puro e simples. 

 

O sonho de uma vida, titulo da publicação elaborada por sua neta, de que 
foram tirados estes apontamentos, é bem o retrato da experiência feita 
sabedoria, dum homem do povo, cuja sensibilidade nos cativa, e que só por 
si deve merecer todo o apoio e interesse. 

 

Este livro é um grande contributo para o enriquecimento cultural dos 
Sinienses, e a Câmara Municipal de Sines, interpretando o sentimento dos 
Sinienses, homenageia a cultura popular, atribuindo ao Sr. Joaquim da Cos-
ta a Medalha de Mérito Municipal.  
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No 10º aniversário da Revolução de Abril, em Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal, que teve lugar no Salão Nobre do Municipio 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. 


