
1 JUNHO 2014 > 1 JUNHO 2015

Cem anos… de autonomia, de comunidade... a construir o futuro!

Ao longo de um ano, de 1 de junho de 2014 a 1 de junho de 2015, 

vamos celebrar estes 100 anos de concelho de São Brás de Alportel, 

numa festa que é de Todos! 

Do teatro à música, das artes plásticas às publicações, do confronto de 

ideias às exposições, são muitas as atividades que irão dignificar esta 

importante efeméride. O Passado é um tesouro comum que partilhamos e que 

juntos defenderemos para o Futuro!

Contamos consigo!

Acompanhe todo o programa, na sua agenda mensal “São Brás Acontece” ou no sítio do município na internet, em 

www.cm-sbras.pt 

O programa de comemorações é uma iniciativa da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a colaboração da 

Comissão das Comemorações do Centenário, das associações e entidades locais. Junte-se também a nós e partilhe as suas 

ideias e as suas memórias destes 100 anos. Contacte-nos, pelo tel: 289 840 019 ou e-mail: centenário@cm-sbras.pt 

O Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Vitor Guerreiro



O Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Dr. Vitor Guerreiro, tem a honra de 

convidar V. Exa. para as Comemorações do Centenário do Município de São Brás de Alportel, no 

próximo dia 1 de Junho de 2014, com o seguinte programa:

10:00h | Paços do Município

 - Hastear da bandeira 

 - Desfile Comemorativo com Associações Locais, até à Praça da República

11:00h | Praça da República 

 - Ato de Inauguração Oficial da Praça da República 

 - Sessão Solene Comemorativa, 

 com a presença do Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Guilherme Silva

 - Entrega de insígnias municipais

15:00h> 19:00h | Jardim Carrera Viegas 

 - Festa da Criança 2014 - Comemorações do Dia da Criança

17:00h| Galeria Municipal 

 - Inauguração da Exposição “São Brás de Alportel 1914”

18:00h| Cemitério Municipal 

 - Romagem ao Mausoléu do Fundador do Concelho, João Rosa Beatriz

22:00h | Praça da República

 - Espetáculo musical: “Miguel Gameiro & Pólo Norte – Tour 20 anos de canções”

 - Espetáculo pirotécnico

Convite


