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E TRAVESSAS

MODO DE USAR

Este tutorial dirige-se a todos os curiosos acerca da história do concelho. 

As atividades podem ser feitas em casa ou na escola. 

Se quiser partilhar as suas respostas para o Arquivo Municipal, pode enviá-las 

para o e-mail arquivo@mun-sines.pt .



CADERNO 5

OS CENTROS NEVRÁLGICOS 

DA CIDADE 

POR PORTAS 
E TRAVESSAS



Nome da Rua
  Rua Teófilo Braga

Sempre se chamou assim?
  Não. Até 1910 chamava-se Rua Direita. As referências mais 

antigas são do século XVI, quando algumas das suas casas 

pertenciam à Ordem de Santiago. É de facto a única rua a ser 

referida pelo nome nas várias visitações do século XVI, as 

restantes são designadas genericamente como «ruas públicas». A 

Rua Direita fazia a ligação com uma das estradas que saíam da 

vila para o interior, assim como para a Ribeira. Daí o seu nome, 

não por ter um traçado reto, mas por conduzir diretamente ao 

porto. De acordo com Luísa Trindade, o crescimento medieval 

da vila deu-se a partir da Rua Direita, quando a ela se associaram 

outras vias paralelas, à medida das necessidades trazidas pelo 

crescimento demográfico.

  A Rua Vasco da Gama, que faz a ligação entre a vila e a Ribeira, 

surgiu somente no século XIX. Portanto, a velhinha Rua Direita 

constituiu a via fundamental para a entrada e saída de mercado-

rias e pessoas por terra. Nos séculos XIX e XX a rua continuou a 

ser local de habitação e de localização de vários estabelecimen-

tos comerciais e de serviços. Nesta rua, por exemplo, tinha sede o 

periódico A Folha de Sines, publicado entre 1919 e 1930.

RUA TEÓFILO BRAGA

Desfile cívico nas comemorações do Centenário 

de Vasco da Gama, 1925. 
Arquivo Municipal de Sines, Coleção Fotográfica, IDD 36, CF0227.



 O que se vê na fotografia?
  Em 1925 celebrou-se o centenário da morte de Vasco da Gama 

(1469-1524) com várias iniciativas em Lisboa e em Sines. Na sua 

vila natal organizou-se um grande desfile cívico entre os Paços 

do Concelho e o Largo dos Penedos, local onde foi colocada a 

primeira pedra de um futuro monumento ao navegador, que 

nunca chegou a ser erguido. O busto que seria modelo para o 

monumento pode ser apreciado no Museu de Sines. Na imagem 

vemos o cortejo, pleno de participantes, a serpentear pela rua, no 

sentido inverso, em direção aos Paços do Concelho. Nas 

varandas e janelas os moradores acompanhavam o desfile com 

interesse.

  Apesar de o nome ter sido alterado em 1910, os velhos hábitos 

são muito difíceis de abandonar. A nova denominação ainda era 

utilizada em 1918 nos processos de obras particulares. Na 

década de 20 do século XX o topónimo parecia estar estabeleci-

do, embora mesmo hoje vários sinienses ainda se refiram a esta 

rua como a Rua Direita.

  Foi a principal rua da vila até ao século XX, quando foi 

substituída como ponto nevrálgico da circulação pela Rua 

Marquês de Pombal.

Porquê este nome?
  Em 1910 o concelho de Sines ainda estava incorporado no de 

Santiago de Cacém. A Junta da Paróquia da freguesia de Sines 

propôs, logo no dia 20 de outubro, poucos dias depois da 

Implantação da República, a alteração de vários nomes de ruas, 

incluindo a Rua Direita. Tornou-se Rua Teófilo Braga, nome do 

chefe do Governo Provisório e presidente do Diretório 

Republicano. A importância da personalidade escolhida 

correspondia à importância da rua. Teófilo Braga (1843-1924), 

formado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi escritor, 

divulgador do Positivismo em Portugal, uma das figuras-chave 

da Primeira República (1910-1926) e seu presidente em 1915.
ATIVIDADES

1. Procure a Rua Teófilo Braga no Google Maps.

2. Por que se chamava Rua Direita? 

3. Procure a data da fotografia apresentada e registe-a.

4.Tem alguma fotografia desta rua? Descreva o que vê e 

coloque a data.

5. Nesta rua funcionou um importante jornal. Qual era 

o seu nome?



RUA MARQUÊS DE POMBAL

[Carlos Coelho fotografado em frente da montra da sua drogaria, 196?]. 
"Casa Nova", na Rua Marquês de Pombal, nº 92. Empréstimo e descrição de Maria da Luz Correia. 

Arquivo Municipal de Sines, Colecção Mosaico das Memórias, Carlos Baião Coelho, MMS/022/0011.



Nome da Rua
  Rua Marquês de Pombal

Sempre se chamou assim?
  Não. Até 1923 chamou-se Estrada ou Rua Nova. Começou por 

ser um subúrbio nascido junto a uma via de comunicação, a 

Estrada Nacional para Santiago do Cacém. Apenas em 1923 

recebeu o nome atual, quando a recém-restaurada Câmara 

Municipal de Sines procurou modernizar a vila alterando a 

toponímia.   Na década de 80 do século XIX o termo Estrada 

Nova já designava o local mais habitado da vila. Segundo o 

recenseamento escolar das crianças do sexo feminino entre 

1882 e 1887, 34% das crianças residia nesse local.

  Além de ser um espaço de habitação, na Rua Marquês de 

Pombal também se instalaram fábricas e estabelecimentos 

comerciais. A Wicander e Bucknall situava-se na Rua Marquês 

de Pombal, mas possuía também uma fábrica de cortiça 

confinante com o Bairro Fialho. Hjalmar Wicander comprou o 

domínio útil de um terreno foreiro à Câmara Municipal de Sines 

onde tinha já a sua fábrica de preparação de cortiça em 1914. 

Outra fábrica de cortiça na rua Marquês de Pombal pertencia a 

Mariana David Godinho, outra a Abel Raposo, em 1944 e 1937, 

respectivamente. As pequenas oficinas também funcionaram na 

mesma rua, nomeadamente oficinas de ferreiro e de serralharia.   

O depósito de gasolina, desaparecido há relativamente pouco 

tempo, instalou-se em 1932, com um tanque e uma bomba 

medidora.

  Na mesma rua foi instalado o primeiro quartel definitivo dos 

Bombeiros Voluntários de Sines. Tratava-se da rua mais larga de 

então, a par da Avenida Domingos Rodrigues Pablo, e uma 

importante via de saída. Segundo testemunho dos próprios 

bombeiros, era um local central para conhecer notícias e 

novidades.

  Hoje, a Rua Marquês de Pombal já não alberga armazéns de 

cortiça, mas antes habitação, comércio e hotelaria. A sua fiada de 

casas térreas ou, no máximo, com um andar, já é para nós, 

habitantes do século XXI, irreconhecível.

Porquê este nome?
  O Marquês de Pombal, ou melhor Sebastião José de Carvalho e 

Melo (1699-1782) foi diplomata e ministro do rei D. José. A sua 

relevância política revelou-se especialmente durante o terramo-

to de 1755 e as suas iniciativas para a reconstrução de Lisboa. Da 

sua responsabilidade foram também as reformas do ensino, da 

administração, das finanças e do sistema militar que mudaram 

Portugal. A sua ação de expulsão dos Jesuítas e de condenação 

da família Távora e do Duque de Aveiro, considerados culpados 

por um atentado régio, tornou-o persona non grata para vários 

membros do clero e da nobreza.

  Durante o Liberalismo e a Primeira República foi considerado 

o paradigma do político iluminado e racional, capaz de 

transformar o país. Assim, não surpreende que o seu nome fosse 

o escolhido em Sines para nomear a via que estava a substituir a 

Rua Teófilo Braga como a mais importante da vila.

ATIVIDADES

1. Procure a Rua Marquês de Pombal no Google Maps.

2. Qual foi o primeiro nome pela qual ficou conhecida?

3. Procure a data aproximada da fotografia apresentada 

e registe-a.

4. O que se vendia na loja do sr. Carlos Coelho?

5. Tem alguma fotografia da rua? Descreva o que vê nela 
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