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 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTOS 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 29 

 
Mestre Agostinho nasceu em Sines aos 9 de Março de 1919, na rua a que 
deram o nome do almirante Vasco da Gama. Foi depois morar para a Rua 
Nove de Abril.  

 

Cedo se iniciou na aprendizagem da difícil arte de trabalhar a madeira.  

 

Como carpinteiro e marceneiro, deixou a sua marca pessoal, o que levou os 
apreciadores de arte, a considerá-lo como que… um “Arquitecto”… um 
“Decorador”… um verdadeiro “Artista”. Deixou uma Escola, cujos apren-
dizes continuaram a dignificar Sines, terra que passou a ser considerada 
como “Terra de Carpinteiros” conscienciosos e amantes da sua arte. 

 

Como atleta no clube de futebol “Os Sineenses”, vulgo “Lusitano”, foi 
mais tarde treinador do seu Clube de sempre, imprimindo a filosofia de um 
homem, com uma visão de prática do desporto, de altruísmo e dedicação. 

 

Notabilizou-se também como Dirigente Associativo, nomeadamente pela 
sua disponibilidade em trabalhar, executando trabalhos de conservação e 
remodelação da sede do “Lusitano” sem nunca querer receber algo em tro-
ca. 

 

Mais tarde a Sede do Vasco da Gama Atlético Clube, construída precisa-
mente no local onde era a Sede dos “Sineenses”, pôde contar com o seu 
trabalho, de uma competência e bom gosto que ainda hoje continua patente.  

 

Foi um dos pioneiros do Carnaval de Sines. 

 

Quem assistiu aos primórdios do nosso Carnaval, não esquecerá concerteza 
os belíssimos trabalhos em madeira, feitos pelo Mestre Agostinho, na deco-
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ração de carros de Carnaval, aplicando o seu cunho próprio de arte, imagi-
nação e bom gosto. 

 

Foi incansável o inventivo, arrastando com o seu exemplo, os seguidores 
que tornaram o Carnaval da nossa terra um dos mais admirados do País. 

 

No meio de uma actividade tão intensa, ainda encontrou disponibilidade 
para se dedicar à música como executante na banda de Sines. 

 

Feliz da terra que conta com filhos desta estatura humana e solidária. 

 

Mestre Agostinho José dos Santos, um exemplo que perdurará na memória 
daqueles que amam a terra que os viu nascer. 

 

Por toda a sua actividade e por deliberação unânime da Câmara Municipal 
de Sines de 10/11/1999 e, da Assembleia Municipal 16/11/1999, é atribuída 
ao Sr. Agostinho José dos Santos a Medalha de Mérito Municipal.  

 

Sines, 24 de Novembro de 1999. 

 

(Condecorado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal)  


