
 
 
 
 
 
MUNICíPIO DE SINES 

___________________________________________________________________________________ 
> NIPC   502 563 010 * LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES ) +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269  633 022 E-Mail: info@mun-sines.pt< 

 Câmara  Municipal 
 Gabinete da Presidência

 

SOCIEDADE MUSICAL  “URSS” 

(UNIÃO RECREIO SPORT SINIENSE)   

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 3 

 
 

A actual “sociedade Musical União Recreio Sport Siniense” tem a sua his-
tória ligada a uma velha associação – Sociedade Phylarmónica Siniense – 
com estatutos de 20 de Janeiro de 1898. 

 

Após um período de cessação das suas actividades – em 1926, um grupo de 
homens de Sines decide reorganizar a Sociedade Phylarmónica sineense, 
adquirindo esta existência legal em 19 de Junho de 1927. 

 

Em 10 de Janeiro de 19269, a Direcção decide proceder à fusão desta 
Associação com o Sport Club Siniense – vulgo Marítimo – o que vem ofi-
cializar-se em 29 de Fevereiro seguinte.  

 

Essa decisão envolve a atribuição duma nova designação para a associação 
resultante, com o nome que hoje mantém. E a sua sede passou a funcionar 
na então sede do Sport Club Siniense.  

 

Em 1945, no Dia da vitória dos aliados – 8 de Maio – a banda sai para a 
rua, autorizada oficialmente, durante duas horas, “a exprimir assim o con-
tentamento popular pelo fim da Guerra”, ainda que no espírito de muitos 
essa fosse a maneira possível de exprimir o entusiasmo pela derrota das 
forças nazi-fascistas e a esperança de que o fascismo,  ainda reinantes em 
Portugal e em Espanha, também em breve viessem a cair.  

 

No mesmo ano, tendo a banda sido convidada para tocar nas Festas do con-
celho, em 15 de Agosto, os músicos pediram o pagamento de 50.00 cada 
um para de alguma forma minorarem a situação de fome porque todos pas-
savam nesse período de guerra. 

 



  Pag 2 de 3  
 
 
 
MUNICíPIO DE SINES 

___________________________________________________________________________________ 
> NIPC   502 563 010 * LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES ) +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269  633 022 E-Mail: info@mun-sines.pt< 

Esse pagamento foi-lhes negado pelo Presidente da Câmara de então, que 
em sua substituição convidou a banda de Santiago, para quem já arranjou 
dinheiro para pagar os 50.00 a cada músico e ainda um almoço. 

 

No dia seguinte foram os músicos Manuel Roberto e António Cardita cha-
mados à GNR para justificarem porque não tinham tocado, ao que estes 
responderam que era porque tinham fome. 

 

Foram imediatamente advertidos de que teriam de entregar os instrumentos 
e fardamentos à Câmara, e que nunca mais poderiam tocar, o que de facto 
se verificou. 

 

Só com a chegada do 25 de Abril de 1974, se criaram condições para o seu 
renascimento e, finalmente, no 1º de Maio de 1975, é reorganizada.  

 

Em 26 de Janeiro de 1977 é decidida a constituição de uma associação com 
a denominação de “Sociedade Musical União Recreio e Sport Siniense”, 
com sede na Rua Pedro Álvares Cabral tendo por fim o recreio por meio de 
música, e nela serão admitidos sócios efectivos e de mérito (artº 2º dos 
Estatutos). 

 

Em 20 de Abril de 1977 é assinada a respectiva escritura notarial.  

 

Finalmente em 1 de Maio de 1982, inaugura a sua nova sede, a que se 
seguirá a construção da Escola de Música, Casa de Ensaios e habitação do 
Maestro residente.  

 

A sua Banda é actualmente composta por 36 elementos, sendo 2/3 jovens 
músicos já entrados após 1974. 

 

Com o seu prestígio ao longo da sua existência, a colectividade possui con-
decorações, louvores, medalhas comemorativas e diplomas, referentes a 
imensas participações em que a sua Banda é solicitada, não só a nível con-
celhio, como festivais e outras actuações nos distritos de Faro, Setúbal, 
Beja, etc. 
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Tem uma Escola de Música, ministrada pelo seu regente, cujas aulas são 
gratuitas. 

 

Por toda a sua história e actividade, pelo contributo que tem dado para o 
desenvolvimento cultural do Concelho, é a Sociedade Musical União 
Recreio e Sport Siniense bem merecedora da Medalha de Mérito Municipal 
que hoje lhe é entregue. 

 

No 10º Aniversário da Revolução de Abril, em Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal, que teve lugar no Salão Nobre do Município em 25 de 
Abril de 1984, a condecoração foi entregue a Manuel Ferreira Roberto, 
músico mais antigo e Manuel Júlio Borrecho, representante da Direcção, 
por Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Munic i-
pal de Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 

 

 


