MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Quatro personalidades de Sines homenageadas
na toponímia da cidade
Numa iniciativa integrada nas comemorações do aniversário dos seus 647 anos, o município de
Sines procede, no dia 24 de Novembro, a partir das 15h00, ao descerramento de placas
toponímicas em homenagem a quatro personalidades marcantes da vida do concelho na
segunda metade do século XX.
José Rodrigues Vilhena (1940-2009) foi autarca na Comissão Administrativa da Câmara
Municipal de Sines e na Assembleia Municipal (que presidiu por duas vezes), além de ter
desempenhado um papel fundamental na dinamização do movimento sindical e associativo de
Sines. Foi também um poeta, prosador e cronista de qualidade reconhecida, recebendo a
medalha de mérito municipal em 2008. O seu nome ficará imortalizado numa rua entre o Bairro
Municipal da Floresta e o Loteamento das Índias.
António Amaral da Silva (1922-2003) foi autarca, artista e figura do movimento associativo de
Sines. Fundador do Grupo Cénico do Sport Lisboa e Sines e, mais tarde, com a mulher, Maria
Tereza Palmela, do Teatro Amador de Sines, marcou várias gerações com o seu bom humor em
palco e espírito solidário para com as pessoas e instituições da sua terra. Vereador entre 1980 e
1982 e deputado municipal durante quase vinte anos, foi-lhe atribuída em 1999 a medalha de
mérito municipal pelos serviços prestados a Sines. Dá o nome a uma rua entre o Bairro
Municipal da Floresta e o Loteamento das Índias (paralela à nova Rua José Rodrigues Vilhena).
Bento José (1922-2002) foi uma das personalidades mais amadas pelo povo sineense no século
XX, quer no desempenho da sua profissão de carpinteiro, quer como lutador pela liberdade,
quer pelo trabalho realizado como músico, professor de música e figura central na reorganização
e consolidação da Banda Filarmónica da Sociedade Musical União Recreio e Sport Sineense. Foi
agraciado com a medalha de mérito municipal em 1999 e terá uma rua com o seu nome na
Quinta do Meio.
Agostinho Rodrigues (1954-1992) destacou-se no movimento sindical no concelho, fundando a
União dos Sindicatos de Sines, Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal. Desempenhou
também um papel preponderante no cooperativismo de habitação e, junto da comunidade
piscatória, como funcionário e dinamizador da Mútua dos Pescadores. Foi agraciado com a
medalha de mérito municipal em 2008 e o seu nome passa a estar inscrito numa rua do Bairro
25 de Abril.
TRANSPORTES
Para os interessados em acompanhar o roteiro do descerramento das placas toponímicas e
homenagem às personalidades estará disponível transporte gratuito no parque de
estacionamento da Câmara Municipal (junto às casas de banho públicas), com partida às 15h00.

>

NIPC 502 563 010

*

LARGO RAMOS DA C OSTA – 7520-159 SINES

)

+351 – 269 630 600

F AX +351 – 269 633 022 E-MAIL: info@mun -sines.pt

<

- pg 2 de 2 -

MUNICÍPIO DE SINES

SIDI/PM/2009-11-16
Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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