
uma viagem no tempo
São Braz d’Alportel,

Como Participar

Pode participar de forma livre e espontânea vestindo-se à época. 

Faça parte desta história e divirta-se connosco, em família ou entre 

amigos!

Poderá também integrar ativamente a organização desta grande 

festa inscrevendo-se como figurante.

Se gostaria de participar e não sabe como ou o que vestir, contacte-

nos: Tel. 289 840 019 / cultura@cm-sbras.pt 

A História é Nossa! A festa é para todos! 

Iniciativa: Câmara Municipal de 
São Brás de Alportel

Apoio Técnico: Museu do Traje 
de São Brás de Alportel

Colaboração: Associações e 
grupos informais locais, 
estabelecimentos comerciais, 
artesãos e produtores, artistas 
e grupos musicais, 
comunidade são-brasense.

Fotografias de: A|NAFA, Isabel 
Nobre, Cláudia Perdigão, 
Arquivo Municipal e Arquivo 
do Museu do Traje
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25 maio 2019III RECRIAÇÃO HISTÓRICA

Junte-se à Festa!

Copos e Petiscos 

Subida à Torre do Relógio 

Retrato de Época

Artes e Ofícios 

Modas e Cantares 

Balho à Moda Antiga 

Jogos Tradicionais 

Venha reviver o quotidiano 

do início do séc. XX:

...e muitas surpresas! 

ANIMAÇÃO 

Programa de Palcos e Pontos de Animação:

[Praça Velha / Igreja Matriz / Vila Adentro /Largo Alexandrina 
Negrão / Largo Camões]

> Forno da Aldeia – Grupo Carolas

> Auto do Curandeiro - Clube do Museu

> Cante Andarilho

> Circo Cardinali

> Escola de Dança Municipal

> Grupo Folclórico da Velha Guarda

> Grupo Folclórico de Faro

> In Versus (Fado)

> Jazz Band New Orleans 

> LA IDEAL, Orquestra Típica de Tango do Porto

> Rancho Típico Sambrasense 

> São Brás Bailando

ANIMAÇÃO DE RUA:

> Desfile de Personalidades e Trajes da Época

> Evocação dos combatentes na Grande Guerra

> Discurso do Fundador do Concelho

> Casamento 

>  Serenatas |IN versus

>  Trovas | Veredas da Memória

>  Acordes | Conservatório d'Artes

>  Teatro de Rua “Manifestação dos Operários das Pedreiras 
“| Sociedade Recreativa Bordeirense 

>  Teatro de Rua “Biscoitos Gulosos” | “São Braz Arte “

>  Desafio de futebol “Mal casados com jovens encalhados”

>  Jogo do Pau 

>  Tradições do Linho | Esfera Triunfante

>  Merendica da Ceifa | Fut. Clube Cabeça do Velho / Centro de 
Convívio de Parises

>  Recriação de Bombeiros

>  Malabarismo com Fogo 

>  Desgarradas e Pregões

>  O Baile está Armado

>  Encontro de Poetas

ANIMAÇÃO INFANTIL:

>  Jogos Tradicionais | Adro da Igreja 

>  Teatro de Robertos | Jardim da Verbena 

Informações
 

Para mais informações sobre indumentária: 

Museu do Traje de São Brás de Alportel 

www.museu-sbras.com    |   geral@museu-sbras.com 

Para mais informações sobre aluguer de trajes da época 

www.periscostumes.com   |   info.portugal@periscostumes.com

Para mais informações sobre o evento: 

Município de São Brás de Alportel 

www.cm-sbras.pt  |  municipe@cm-sbras.pt  |  ( 289 840 000 / 019

Programa 

www.cm-sbras.pt camara@cm-sbras.pt SBAlportel.Municipio 



No dia 25 de maio, São Brás de Alportel 
convida todas e todos para a 
3.ª Edição da Recriação Histórica 
“São Braz d'Alportel, 1914”!

São Brás de Alportel vai mergulhar no tempo 
e recuar mais de um século, recriando o 
ambiente então vivido na nossa terra. 

O Centro Histórico vai transformar-se num 
corrupio de animações e acontecimentos
inesperados: teatro de rua, música, baile, circo, 
artesanato, deliciosos manjares e personagens 
de outros tempos esperam por si.

Traje-se a rigor e participe nesta 
viagem ao passado! 

Uma viagem no tempo... 

Evocar a implantação da República, a elevação de São Brás de 
Alportel a Concelho e um século de progresso e comunidade são a 
razão de ser desta 3.ª Edição de Recriação Histórica. 

No início do século vivia-se um tempo de euforia, onde as 
hipóteses de negócio surgiam a cada passo. Corticeiros, artistas, 
intelectuais, mendigos, acrobatas e ilusionistas acorriam a São 
Brás de Alportel, dita então, uma terra de oportunidades. Também 
houve momentos de desalento e retrocesso. 
Hoje somos tudo isso. Vamos reviver esse tempo mágico! 
Comece desde já a preparar-se.

PORTAS ABERTAS
Mercas

COPOS E PETISCOS
Manjares

ANIMAÇÃO
Balho à antiga
Teatro de Rua, 
Artes Circenses

FIGURANTES
Trajes da época

ARTESÃOS
Artes e ofícios

Se desejar participar ativamente 
na organização desta grande 
festa, pode mesmo integrar um 
dos setores: 

¾ Portas Abertas - se tem uma 
casa no centro histórico, pode 
abrir a sua porta e juntar-se à 
festa.

¾ Figurantes - pode integrar o 
programa de animação de rua, 
desempenhando "papéis" 
singulares ou coletivos. 

¾ Artesãos - pode apresentar os 
seus produtos tradicionais 
trajando à época. 

¾ Copos e Petiscos - se tiver um 
estabelecimento de restauração 
ou similar pode participar no 
concurso de atribuição de 
espaços para tascas (refeições); 
e se integrar uma associação 
pode dinamizar um espaço de 
taberna (bebidas e  petiscos). 

¾ Animação - se integra um grupo 
artístico pode participar no 
programa de animação. 

Esperamos que este evento seja 
inesquecível e perdure na nossa 
memória em sinal de um futuro 
promissor desta terra! 

Como se vestir

Sugestões generalistas de personagens e indumentária 

Em 1914 as senhoras usavam todas o cabelo apanhado, o cabelo 
solto era mal visto, apenas as meninas fugiam à regra. Os 
homens por sua vez não dispensavam o bigode e o chapéu.

Empregadas de lojas 
:: vestido comprido de uma cor só 
:: rendas ou bordados 
:: mangas 3/4 

Empregados de lojas 
:: conjunto calça, colete, casaco 
:: camisa branca com colarinho 
:: gravata

Costureira 
:: saia comprida 
:: camisa branca gola subida 
:: mangas 3/4 
:: botins 
:: máquina ou estojo de costura 
:: cabelo apanhado

Republicanos 
:: conjunto calça, colete, casaco 
:: fraque 
:: camisa branca com colarinho 
:: botões de punho 
:: gravata 
:: chapéu (cartola, coco, panamá) 
:: bengala, luvas, binóculo 
:: usa bigode ou barba comprida

Guardas / Militares 
:: farda - calça e casaco 
:: bolsos e cinto exterior 
:: camisa 
:: emblemas 
:: boné 
:: botas / plainas 
:: usa bigode 

Família Abastada 
:: homem com calça, colete, casaco, 
chapéu, acessórios e usa bigode 
:: senhora com vestido comprido com 
rendas, peles ou bordados, chapéu de 
abas largas, acessórios 
:: meninos com fatinho marinheiro 
:: meninas com vestido claro pelos joelhos 

Padeiro 
:: conjunto calça, camisa 
:: boina ou boné 
:: canastra de pão

Padeira 
:: saia comprida, camisa clara 
:: avental com peitilho 
:: cabelo apanhado e lenço 
:: acessórios (pá, alguidar de barro)

Vendedor de empreitas 
:: camisa, calça, colete 
:: carteira à tiracolo 
:: acessórios de trabalho

Vendedora de empreitas 
:: saia comprida, camisa e avental 
:: patrona à tiracolo 
:: cabelo apanhado, lenço ou chapéu

Sapateiro
:: conjunto calça, camisa, colete 
:: mangas arregaçadas 
:: avental de trabalho 
:: boina ou boné 
:: acessórios de trabalho

Mendigos 
:: conjunto calça e casaco velho, com 
remendos ou até rasgado
:: para as mulheres, saia comprida, blusa, 
xaile, lenço de cabeça
:: chapéu de palha, barrete, boina 
:: bordão
:: bolsa

Rico Corticeiro
:: camisa, calça, colete, casaco 
:: chapéu

Trabalhador da Cortiça
:: camisa, calça, colete, casaco 
:: chapéu de palha ou boina
:: acessórios de trabalho

Lavadeira 
:: saia comprida 
:: camisa gola redonda 
:: mangas arregaçadas 
:: padrões florzinhas ou xadrez 
:: avental à cintura 
:: cabelo preso e lenço 
:: xaile ou manto nos ombros 
:: trouxa de roupa 
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Subida à 

Torre do Relógio

Suba à Torre do Relógio 

da Igreja Matriz de São Brás

e desfrute de uma paisagem 

única sobre o Centro 

Histórico da vila de 

São Brás de Alportel.


