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“São Braz d’ Alportel 1914…Uma viagem no Tempo” 

 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

No ano 2015, no âmbito do encerramento das Comemorações do Centenário da Elevação de 

São Brás de Alportel a Concelho, a autarquia promoveu a Recriação Histórica “São Braz d’ 

Alportel, 1914… Uma Viagem no tempo”, a qual foi marcada por uma ampla participação dos 

são-brasenses e muito particularmente das associações locais. 

A Câmara Municipal promove a 2.ª edição deste evento único na região e no país, nos dias 27 

e 28 de Maio de 2017. Decorre nas artérias do Centro Histórico são-brasense que irá, mais 

uma vez, proporcionar a residentes e visitantes uma vivência da história do concelho na época 

da sua fundação e anos seguintes. Pretende-se que toda a comunidade conheça e se 

reconheça nessa identidade histórico-cultural e a partilha pela participação e envolvimento 

“vivo” na mesma. 

Contando recriar espaços comunitários, figuras e personagens do imaginário coletivo do 

passado como o “mercado”, a farmácia, a chapelaria, a costureira, a florista, o aguadeiro, o 

barbeiro, o fotógrafo, as famílias abastadas, os camponeses, os almocreves entre tantos outros 

contamos ter muito para proporcionar uma experiência inesquecível no tempo.  

LOCAL DE REALIZAÇÃO  

 Nas ruas do Centro Histórico: rua Gago Coutinho (entrada principal); Largo da Igreja; rua Dr. 

Vitorino Passos Pinto, Jardim da Verbena; Largo do Mercado; rua F.de Almeida; rua da Praça; 

rua Bernardo de Passos; rua Camões, rua do Matadouro, rua da Fonte, rua Teófilo Braga. 

ORGANIZAÇÃO 

A organização do evento “São Braz d’ Alportel, 1994… Uma Viagem no Tempo” é da 

responsabilidade da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. Conta com o apoio de 

Associações, Coletividades e grupos informais locais e o apoio técnico do Museu do Trajo de 

São Brás de Alportel  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

27 de maio 2017 - sábado das 18h30 às 02h00 

28 de maio 2017 - domingo das 18h30 às 02h00 

PRESSUPOSTOS DE PARTICIPAÇÃO  

“São Braz d’ Alportel, 1914…Uma Viagem no Tempo” tem como um dos seus objetivos o 

envolvimento do comércio local e dos habitantes do centro histórico – “ Portas abertas”; 

pretende incentivar a que os munícipes entrem no espirito do evento, sendo dinamizadores do 

seu espaço nos seguintes pressupostos de participação:  
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Comércio Local  

a) Adaptação do estabelecimento comercial à época de 1914/1930 ou seja os 

motivos e materiais utilizados na decoração e identificação dos espaços e 

equipamentos utilizados devem enquadrar-se na época retratada; 

b)  Os participantes devem manter preferencialmente os espaços abertos ao publico 

durante todo o horário de funcionamento do evento; 

c) Todos os intervenientes que estejam associados a um estabelecimento devem 

preferencialmente utilizar guarda-roupa e calçado apropriado e enquadrado na 

época sendo da responsabilidade dos participantes a sua aquisição/aluguer;  

d) Encontrem-se licenciados para a atividade comercial praticada pelas entidades 

competentes. 

“Portas Abertas”  

a)Pode participar qualquer habitante das ruas indicadas para o evento que tendo 

interesse em mostrar a sua casa, se proponha ter uma “ Porta Aberta” (1 ou várias 

divisões) para visita do publico quer pelo interesse histórico/arquitetónico da mesma, 

quer pelo simbolismo/veracidade histórica de quem nessa época a habitou, quer pela 

apresentação de objetos/ coleções de exposição, 

 

b)Os participantes devem manter preferencialmente os espaços abertos ao publico 

durante todo o horário de funcionamento do evento; 

 

c)Todos os intervenientes que estejam associados a uma “ Porta Aberta” devem 

preferencialmente utilizar guarda-roupa e calçado apropriado e enquadrado na época 

sendo da responsabilidade dos participantes a sua aquisição/aluguer;  

OUTROS PARTICIPANTES  

Para a dinamização e animação dos espaços pensados para o evento, a organização vê a 

possibilidade de convidar:  

>Pessoas Singulares para Figurantes de Rua;  

>Coletivos para figurantes de rua e/ou atuações;  

>Artesãos;  

>Copos e Petiscos (tascas e Tabernas)  

NOTA 1 - qualquer destes participantes necessita preencher ficha de inscrição respetiva que 

pode obter na web site municipal ( www.cm-sbras.pt) ou solicitar no balcão do Munícipe nos 

serviços de atendimento da Câmara Municipal SBA no horário normal de expediente. Preencher 

corretamente em letra legível, assinar, anexar documentos solicitados e devolver até dia 19 de 

maio 2017. 

http://www.cm-sbras.pt/
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O preenchimento de ficha de inscrição não dá acesso à participação no evento.  

Face aos lugares disponíveis e à logística possível cabe á organização selecionar e /ou recusar 

participações. Atempadamente o inscrito será avisado da sua passagem a participante.  

SINGULARES para FIGURANTES DE RUA  

a) Podem participar homens, mulheres, jovens ou crianças para trajarem 

representado nas ruas os seguintes personagens: Aguadeiro; Engraxador; 

Amolador de Tesouras; Criadas; Cauteleiro; Mendigos (as); Limpa chaminés; 

Contrabandistas; Padre; Lavadeiras; Vendedor(a) de mezinhas; Peixeiro(a); 

Carvoeiro; Cantor ceguinho; Senhor/Senhora Abastado(a); Camponês/Camponesa. 

COLETIVOS para FIGURANTES DE RUA 

a) Podem participar Associações, coletividades, grupos informais para o efeito que 

pretendam recriar as seguintes personagens: Grupo de políticos republicanos; 

Trupe de saltimbancos; Família Abastada (Pai, mãe e crianças, avô / avó) Grupo de 

Jogo do Pau; Grupo de Corticeiros; Guardas a Pé; Grupo de caçadores; Grupo de 

ciganos; Ardinas; Grupo de ciclistas, Meninas de ir à fonte / Rapazes pra namorar;  

Grupo de camponeses (as) (ceifeiros). 

 

b) Podem participar associações, grupos musicais locais para atuações a programar 

nos palcos do evento ou locais de rua designados para o efeito (musica, dança, 

performances/ representações; jogos)  

ARTESÃOS 

a)Podem participar produtores de artesanato local tradicional dos seguintes produtos: 

Esparto; Palma; Cortiça; Madeira; Barros /cerâmica; Pedra;  Vassouras; (aceita-se 

preferencialmente trabalho ao vivo)  

 

b)Produtores do agroalimentar de: Doces regionais; Queijos; Pão; Mel; Vinho; Azeite; 

Gelados; Rebuçados (pinhas e pirolitos); Produtos hortícolas, fruta e ervas aromáticas 

ou outros que a organização considere pertinentes para o evento pela sua qualidade e 

enquadramento. É obrigatória a utilização de rede mosquiteira, ou tule para cobrir 

produtos alimentares ou outos acondicionamento possível que se enquadre para 

proteção do artigo exposto; 

 

c)Os participantes devem manter preferencialmente os espaços abertos ao publico 

durante todo o horário de funcionamento do evento; 

 

d) Todos os intervenientes que estejam associados a uma banca de venda devem 

preferencialmente utilizar guarda-roupa e calçado apropriado e enquadrado na época 

sendo da responsabilidade dos participantes a sua aquisição/aluguer; 
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COPOS E PETISCOS (Bebidas e Restauração)  

a)Podem participar para os espaços de Tascas (restauração - refeições), os 

proprietários de restaurantes, snack-bares ou similares, que exerçam atividade 

preferencialmente no município, ou outros com relevante interesse para o evento. 

Estão disponíveis 3 espaços (Aberto concurso até dia 15 de maio) 

Podem participar para os espaços de Taberna (Bebidas e pequenos petiscos), as 

associações e entidades locais. Estão disponíveis 2 espaços. 

b) Os participantes devem manter preferencialmente os espaços abertos ao publico 

durante todo o horário de funcionamento do evento; 

c) Todos os intervenientes que estejam associados a um ponto de restauração ou 

bebidas devem preferencialmente utilizar guarda-roupa e calçado apropriado e 

enquadrado na época sendo da responsabilidade dos participantes a sua 

aquisição/aluguer; 

d)Os produtos vendidos/expostos que tenham inscrições publicitárias devem ser 

embrulhados em papel pardo, cartão , sarapilheira ou pano cru, podendo ainda ser 

utilizado fio de sisal ou de algodão  

e) Os participantes não podem publicitar no interior/exterior dos seus espaços 

qualquer marca publicitária; 

f)É obrigatória a utilização de rede mosquiteira, ou tule para cobrir produtos 

alimentares ou outos acondicionamento possível que se enquadre para proteção do 

artigo exposto; 

g) Em caso de condições climatéricas adversas (chuva ou excesso de sol) os 

participantes devem precaver-se com proteções específicas enquadradas o mais 

possível na época retratada.  

CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE LUGARES  

A distribuição e localização dos espaços são da completa responsabilidade da Organização sem 

direito a contraditório. Saliente-se que após a admissão e atribuição dos espaços pela 

organização os participantes não terão qualquer possibilidade de manifestar interesse em 

efetuar trocas.  

A Organização compromete-se a fornecer atempadamente aos participantes a respetiva planta 

de localização e a explicitar as condições de logística.  

 

DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES  

O incumprimento dos seguintes deveres e obrigações dos participantes têm como 

consequência imediata a exclusão no decorrer do evento e em futuras ocasiões de 

participação similares. Considerações:  
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a) Os participantes só podem vender/expor/trabalhar/ os materiais mencionados na 

memória descritiva da ficha de inscrição; 

b) Os participantes ficam obrigados a manter os espaços abertos ao público durante todo 

o horário de funcionamento do evento; 

c) Os participantes devem fixar no início do evento o preçário de artigos, mantendo-o 

inalterado durante o mesmo, nos termos da legislação em vigor e em lugar visível; 

d) Os motivos e materiais na decoração e na identificação dos espaços e equipamentos 

utilizados devem enquadra-se o mais possível na época retratada; 

e) Todos os intervenientes que estejam associados a um local de exposição/venda  

(vendedor, ajudante outro) devem utilizar guarda-roupa e calçado apropriado e 

enquadrado na época retratada, sendo da responsabilidade dos participantes a 

respetiva aquisição/aluguer;  

DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 

Cabe à comissão organizadora do evento:  

a) Assegurar a instalação elétrica dos espaços; 

b) Assegurar instalação de pontos de água/esgoto necessários assim como 

providenciar locais de WC 

c) Assegurar a limpeza do espaço público e definir a colocação de recipientes de lixo  

d) Criar a sinalética direcional e de informação  

e) Assegurar a segurança do espaço publico 

f) Validação, seleção e aprovação de inscrições e respetiva atribuição dos espaços 

aos participantes e respetivas comunicações atempadas; 

g) Assegurar o apoio técnico durante a realização do evento; 

MONTAGEM E DESMONTAGEM (CARGAS E DESCARGAS)  

Os participantes devem respeitar as indicações do staff da organização no cumprimento dos 

horários de montagem e desmontagem e de circulação para cargas /descargas no decorrer do 

evento.  

a) A montagem dos espaços para apresentação ao público deve ocorrer entre as 

16h30 e as 18h30, impreterivelmente pelas 18h00 todos os espaços “ Portas 

abertas” e figurantes devem estar nas ruas do evento;  

b) A circulação de veículos só é permitida no local para cargas e descargas no horário 

anterior ao indicado para montagem nesta alínea a)   

c) As cargas e descargas de mercadorias só podem ser efetuadas no período que 

antecede o horário de montagem/abertura e após o encerramento do evento no 

horário estipulado; 

d) É estritamente proibida a circulação e permanência de viaturas no local durante o 

funcionamento do evento excetuando as devidamente autorizadas pela 

organização e que façam parte dele; 

e) A desmontagem deverá realizar-se após a hora de encerramento no dia 28 de 

Maio e até às 08h00 do dia 29 de maio 


