
CENTENÁRIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

DISCURSO DE JOÃO ROSA BEATRIZ NO DIA 1 DE JUNHO DE 2014 

 

Povo da Minha Terra, 

Sou eu, João Rosa Beatriz, quem vos fala! 

Voltei!... 

Há cem anos, deste mesmo lugar, na companhia dos meus queridos amigos Bernardo Passos e 

Virgílio Passos, tive a honra de vos anunciar a criação do Concelho de Alportel.  

A alegria e euforia que penetrou os nossos corações naquele dia, fez esquecer o longo e árduo 

caminho que havíamos percorrido, para conseguir que esta freguesia se emancipasse e os 

desejos das nossas gentes, de um futuro de liberdade e de progresso, pudessem cumprir-se. 

Éramos jovens, impetuosos, mas corajosos e dispostos a lutar pela nossa terra - a Rainha da 

beira-serra, a freguesia mais populosa e dinâmica do Algarve. 

… “À República não devo nada senão a satisfação de ter cumprido o meu dever. Foram-me 

oferecidos vários empregos. A todos recusei. Não desejava que fosse acusado de ter prestado 

serviços à república para obter um emprego. Apenas pedi, no caso de reconhecerem os meus 

serviços à República, que fosse decretada a autonomia administrativa à minha terra natal, São 

Brás de Alportel!” 

...  E assim o nosso sonho se cumpriu! 

 

Voltei para vos saudar… e para vos pedir que jamais olvidem: 

- o nosso objetivo era tão grandioso que nos unimos, apesar das nossas diferenças. Foi esta 

união e a coragem de alguns de nós que enfrentou os ataques vindos de Faro e o desinteresse 

de Lisboa pela nossa autonomia. 

- a nossa vontade de fazer desta terra - da cortiça, dos frutos secos, da brecha ornamental, do 

ar mais puro e da beleza sem igual - um concelho de progresso, animava-nos a ser 

perseverantes. 



- o nosso respeito por esses homens fortes e resistentes, moldados pela paisagem e por uma 

sabedoria milenar, que antes de nós haviam erguido, contra tantas adversidades, esta aldeia, 

inspiraram a nossa luta. 

- o nosso desafio pelas estradas e o caminho-de-ferro, que escoariam a nossa cortiça, e 

trariam visitantes desejosos deste ar tão puro, fez-nos caminhar, vezes sem conta, para 

Lisboa. 

- a nossa certeza que só a educação dos nossos filhos iria garantir o futuro que desejávamos 

para a nossa terra, foi o que nos tornou audazes. 

 

Povo da minha terra… 

Quero em vós saudar todos os são-brasenses, homens e mulheres, que são Hoje a Razão de 

Ser do nosso Passado! 

Sejam audazes e resistentes em nossa memória!  

A nossa Terra merece todo nosso Sonho e a nossa Luta! 

 

… Meus Amigos, a minha voz leva-vos nas asas do meu pensamento... (frase do Testamento Político) 

… Voltarei! 

 

VIVA A REPÚBLICA PORTUGUESA! 

VIVA O CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL! 


