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especial 250 anos

Mais de 350 atrações
marcam os 250 anos
de Porto Alegre

A programação dos 250 anos foi lançada em setembro
de 2021 e desde então já foram realizadas mais de 350
atividades. São eventos dos mais variados, produzidos
pela prefeitura, organizações sem fins lucrativos e iniciativa
privada. Esporte, lazer, cultura, turismo, educação, inovação
e desenvolvimento social e econômico são os principais
temas abordados nas ações,
Acesse a programação
que se estendem até 31 de
completa no site.
dezembro deste ano.
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assaiosta

vídeo

Baile da Cidade

leva milhares de pessoas
à Redenção
A retomada do Baile da Cidade marcou não só os
250 anos da Capital, mas também a volta dos portoalegrenses às ruas após dois anos de pandemia e
restrições. Milhares de pessoas aproveitaram as atrações
que subiram ao palco montado sobre o espelho d´água,
na Redenção. A cantora Maria Rita, filha de Elis Regina,
emocionou a multidão com os sucessos da sua carreira
em um show gratuito para ficar na história da cidade.

Cidadã de Porto Alegre
Maria Rita também foi
homenageada com
o título de Cidadã de
Porto Alegre. A honraria
foi aprovada por
unanimidade na Câmara
Municipal. Com mais
de 20 anos de carreira,
Maria Rita já conquistou
mais de 10 prêmios
Grammy Latino.
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250 sonhos
realizados
O sonhado Baile de
Debutantes virou realidade
para 250 meninas de
famílias de baixa renda de
Porto Alegre. Com a ajuda
de parceiros, a prefeitura
conseguiu a doação de
vestidos de gala, acessórios,
maquiagem e cabelo
para a noite especial das
adolescentes. O baile, um
dos maiores já realizados
ao ar livre, foi no Parque
da Redenção.

vídeo
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Legado para cultura
O dia aniversário da cidade, 26 de março, foi marcado
pela entrega oficial do Paço Municipal à Secretaria
Municipal da Cultura. O prédio histórico, localizado
na Praça Montevidéo, será transformado em Museu
de Arte de Porto Alegre e possibilitará a expansão da
nossa identidade e potência artística.

Homenagem
aos ex-prefeitos

Nove ex-prefeitos vivos da
Capital foram homenageados
na Prefeitura. Eles receberam
uma placa alusiva aos 250 anos
da cidade e uma gravura com a
reprodução da imagem do Paço
Municipal. Guilherme Socias
Villela, João Antônio Dib, Olívio
Dutra, Raul Pont, José Fogaça, José
Fortunati e Nelson Marchezan
Júnior compareceram ao evento.
Alceu Collares foi representado
pela esposa, Neuza Canabarro.
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Show

nos céus
do Guaíba

assista
ao

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça foi
vídeo
mais um presente para a Capital. O show dos
pilotos, gratuito e ao ar livre, foi realizado na Orla
do Guaíba, próximo da Usina do Gasômetro.
A manobra mais especial foi a “POA 250 anos” desenhada
em fumaça no céu de Porto Alegre pelas sete aeronaves.

PORTO ALEGRE
cidade da inovação,
onde tudo acontece.

(

)

Inclusive o primeiro
South Summit fora da Espanha

APROVEITE
de 4 a 6 de maio no Cais do Porto

especial 250 anos

Bolo de 30 metros
Um bolo gigante especial, com cerca de 30 metros e 3 mil
fatias, foi servido para a população no dia do aniversário
da cidade, em frente ao Paço Municipal.
Preparado com o apoio de parceiros, o doce
assista
foi recheado, montado e decorado com o
ao
formato dos números 2, 5 e 0.
vídeo

Almoço no Mercado

Uma paella campeira de 230 quilos foi oferecida gratuitamente à
população no Mercado Público. O almoço rendeu mais de 600 pratos.
Os ingredientes foram doados pelos mercadeiros.
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de Porto Alegre
A 18ª Corrida de Porto Alegre reuniu 700 participantes nas
categorias corrida, patinação e caminhada. A prova foi
dividida em circuitos de três, cinco e dez quilômetros.
O corredor mais velho inscrito, com 90 anos, completou
o circuito que teve a largada no Largo Glênio Peres.
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Comitiva dos Açores
A imigração açoriana foi lembrada com uma placa na Praça
Brigadeiro Sampaio, no Centro Histórico. O local marca
as origens da chegada, em 1752, dos primeiros 60 casais
açorianos que povoaram Porto Alegre. A comitiva dos
Açores também realizou um passeio pelo Guaíba.

Festa 250 anos Pescando a Cultura Açoriana
A apresentação musical
reuniu mais de 150
pessoas na sede da
Colônia de Pescadores
Z5, na Ilha da Pintada.
A festa começou com
um passeio até a
ilha onde foi
servida a
tradicional
assista
ao
tainha na
vídeo
brasa.
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Praça da Matriz
é reaberta
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Um dos símbolos do Centro Histórico, a Praça da Matriz, foi
reaberta ao público com cerca de 88% da requalificação
concluída. O projeto traz novidades, como a instalação de
uma estrutura artística, que une obra de arte e brinquedos
infantis e iluminação cênica do monumento a Júlio de
Castilhos. O investimento é de R$ 2,39 milhões. Hoje, a Praça
da Matriz recebe o nome oficial de Praça Marechal Deodoro.

Celebração na catedral

Bênção inter-religiosa

No dia do aniversário da
cidade foi realizada uma
missa pelos 250 anos na
Catedral Metropolitana. A
celebração foi conduzida
pelo arcebispo Dom
Jaime Spengler.

Uma benção interreligiosa reuniu diferentes
crenças na Capital para
marcar os 250 anos da
cidade. Representantes
de oito regiões reuniramse no Largo Glênio Peres.
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Concertos no

São Pedro

assista
ao

vídeo
Os concertos também tiveram espaço nas
comemorações. A Orquestra Jovem RS se
apresentou no Theatro São Pedro, em uma
iniciativa da Fundação de Assistência Social e Cidadania
(Fasc) e participação especial de Isabela Fogaça.
Outra noite dedicada à música foi com a Orquestra de
Câmara também no Theatro São Pedro. O espetáculo
contou com apresentação dos solistas Nelson Coelho
de Castro, Shana Muller, Luciano Leães, Hique Gomes
e Isabela Fogaça.
Música
na Orla
O domingo
ensolarado do
dia 27 de março
foi marcado
pelos shows de
Vera Loca e Rock
de Galpão com
participação de
Hique Gomez na
Orla do Guaíba.
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Descida da Borges
Uma edição especial com os desfiles das escolas de samba
também marcou as comemorações dos 250 anos. O Rei
Momo Bira Borba e sua corte receberam a chave da cidade.
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