A IMPLANTAÇÃO

DA REPÚBLICA

EM SINES
Há 103 anos instaurava-se em Portugal um novo regime político, a República.
Sines era, à data, a freguesia mais populosa do concelho de Santiago do
Cacém. Quando a República foi proclamada, a Junta da Paróquia de Sines em
exercício já era composta por republicanos: Gregório Camacho, Júlio Gomes
da Silva, José Gaudêncio Faria e Miguel Gomes Espada, que haviam tomado
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posse no dia 21 de Dezembro de 1908 . De acordo com a legislação em vigor,
a Junta era presidida pelo pároco, Luís Augusto Ramos Cid. Em Santiago do
Cacém, além da freguesia de Sines, também as freguesias da vila e do Cercal
eram republicanas, embora a Câmara fosse monárquica.
No dia 12 de Outubro já a Junta se reunia numa sessão extraordinária para
dar posse à Comissão Paroquial República de Sines, presidida por José
Marreiros da Rosa. Os vogais Júlio Gomes da Silva, José Gaudêncio Faria,
Miguel Gomes Espada e José de Oliveira Borralho, que já pertenciam à
Comissão Paroquial de Sines constituída antes da proclamação da
República, também tomaram posse. Marreiros da Rosa destacou-se como
vereador após a restauração do concelho em 1914.

Almanach d’O Mundo, 1910.

A primeira decisão significativa da nova Junta da Paróquia foi decidida logo
no dia 20 de Outubro, dez dias depois da Implantação da República: a
alteração toponímica. Já na sequência do Ultimato Inglês (no 11 de Janeiro de
1890), uma comissão de cidadãos de Sines apresentou-se à Junta da
Paróquia, no dia 29 de Janeiro de 1890 a propor a alteração dos nomes de
algumas ruas, o que foi aceite.

Postal Recordação da Revolução de 1910.
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Os nomes escolhidos para as ruas e praças mais significativas (a Rua
Direita e a Rua da Praça, Largo do Rossio e Largos dos Penedos)
receberam também nomes fortemente simbólicos. Teófilo Braga era então
Presidente do Governo Provisório republicano, em exercício a partir de 6 de
Outubro. Cândido dos Reis foi um dos organizadores da Revolução de 5 de
Outubro, mas as más notícias iniciais relativas à adesão dos militares
levaram-no a cometer suicídio. Os largos principais da vila receberam
ambos nomes evocativos da Revolução: 5 de Outubro e da República. E
assim se iniciava uma nova fase da história do país e da vila, com a
mudança dos nomes das ruas.
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Com a recomendação de Eusébio Leão, secretário do Diretório do Partido Republicano Portuguez. Obra que se refere à presença
republicana no poder local antes de 5 de Outubro de 1910.
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