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DURVAL PRATA FERREIRA 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 17 

 

 

Carpinteiro, cozinheiro, músico, homem ligado ao movimento associativo, 
Durval Prata Ferreira nasceu em Sines a 18 de Fevereiro de 1939, filho de 
Luís Joaquim Ferreira e de Ilda Prata Ferreira, iniciou a sua vida profissio-
nal como carpinteiro, que partilhava com o seu interesse pela música.  

 

Participou na fundação da Orquestra Beira Mar, recordada ainda hoje pelos 
famosos bailes na Esplanada Alentejana e na Caninha, e no primeiro Car-
naval de Sines, como aliás em todos os seguintes. 

 

Fez parte do grupo Cénico do Sport Lisboa e Sines, mais conhecido pelo 
Nacional, juntamente com o António Amaral e a Teresa Palmela.  

 

Foi mobilizado para Angola em 1961, recebendo nesse mesmo ano, a 15 de 
Julho, a condecoração com a Medalha de Valor Militar com palma, pela 
sua participação e corajoso comportamento em combate. Durante a sua 
vida militar mostrou sempre ser um bom filho Sineense, auxiliando os seus 
conterrâneos. 

 

Regressado a Sines, após recusar a promoção por Distinção ou o ingresso 
na G.N.R. ou Guarda-fiscal que lhe foram oferecidos, ingressa na Indústria 
Hoteleira, na Pensão Clemente, onde o seu serviço de maior relevância terá 
sido o dar de comer aos perseguidos políticos e aos que se recusavam a ir 
para a guerra que por aqui passavam. 

 

Continuou a sua participação na vida das colectividades, que assentou após 
o 25 de Abril, com a reorganização da Banda de Música, terminada a 1 de 
Maio de 1975. 
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Desde aí sempre se esforçou, em ligação com outros directores e músicos, 
por engrandecer a Banda, procurando novos Mestres, levando a Banda a 
outras terras, através de intercâmbios, não esquecendo a importantíssima 
missão em que é especialista, a angariação de fundos, não só para a Socie-
dade Musical União Recreio e Sport Sineense, bem como para todas as 
colectividades do Concelho. 

 

Todas as iniciativas de colectividades ou organizações, incluindo as reli-
giosas, têm tido sempre a participação voluntária, generosa e gratuita do 
Durval. Tem especial orgulho no contributo que deu para a construção do 
novo Quartel dos Bombeiros, da Sede do Vasco da Gama, da Sede da 
Comissão de Carnaval e da Sede da S.M.U.R.S.S. 

 

Quanto à participação do Durval na vida política, logo em Maio de 1974 
integrou a primeira lista concorrente à primeira Comissão Administrativa 
da Câmara Municipal de Sines, eleita em Sessão Pública realizada no cam-
po de Futebol. Fez parte desta durante mais de um ano. Nas primeiras elei-
ções autárquicas de Dezembro de 1976, foi eleito para a Assembleia Muni-
cipal, para que foi reeleito em 1979, cumprindo dois mandatos pela APU – 
Aliança Povo Unido. 

 

Integrou ainda a Mesa da Assembleia Popular, criada logo a seguir à Revo-
lução de Abril.  

 

Actualmente, além de ser sócio de todas as colectividades de Sines, é Vice-
Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Vasco da Gama Atlético Club, 
membro do Conselho Fiscal da Associação humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sines, vogal da Mesa da Assembleia Geral da Associação 
do Carnaval de Sines, vogal da Direcção da Associação de Artesãos de 
Sines, músico da Banda, Presidente da Direcção da Sociedade Musical 
União e Recreio Sport Siniense e segundo Secretário da Mesa da Assem-
bleia de Freguesia de Sines. 

 

Profissionalmente, dirige o Refeitório da Câmara Municipal de Sines. Fun-
cionário exemplar, mereceu a atribuição do Mérito Excepcional, em Sessão 
de 28 de Setembro de 1994. 
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Em Sessão Solene da Assembleia Municipal de Sines, que teve lugar no 
Salão dos Bombeiros Voluntários de Sines, em 24 de Novembro de 1994, a 
condecoração foi entregue ao próprio homenageado por Francisco Maria 
Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de Sines. 

 

Sines, 24 de Novembro de 1994. 


