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AS EXPOSIÇÕES DO CENTENÁRIO
Há muitas maneiras de olhar para a
I República e de a interpretar nos dias hoje,
não só numa perspectiva social e política,
mas também económica, cultural e educativa.
E essa multiplicidade de olhares vai estar
patente nas cinco grandes exposições a
promover em 2010, pela Comissão Nacional
para as Comemorações do Centenário
da República.
Poderemos olhá-la como uma forma de
RESISTÊNCIA e esse será o tema da exposição
a inaugurar no dia 31 de Janeiro de 2010
na antiga Cadeia da Relação, no Porto, onde
estará patente até Outubro, sob o título
“Resistência – Lutar pela Liberdade,

Poderemos ainda ver a República como um
CORPO, e esse será precisamente o tema de
uma das exposições, intitulada CORPO
– Estado, Medicina e Sociedade no Tempo
da I República”que estará patente no Torreão
Poente da Praça do Comércio, de Abril
a Outubro de 2010.
E, por fim, poderemos também ter o prazer
de VIAJAR pelo tempo histórico do Portugal
de há 100 anos, na exposição que, de Abril
a Outubro de 2010 vai estar patente no
Torreão Nascente da Praça do Comércio,
sob o título “Viajantes e turistas à descoberta
de Portugal no tempo da I República”.

Da alternativa Republicana à Resistência à
Ditadura- 1891-1974”
Poderemos também festejá-la, de forma
lúdica e criativa, com um “VIVA A REPÚBLICA
- 1910-2010”, como acontecerá na exposição
do Centenário que vai estar na Cordoaria
Nacional de em Lisboa, de Fevereiro a Outubro.
E poderemos igualmente vê-la como um
objectivo, uma forma de EDUCAR, ou mesmo
como uma missão e esse será o mote
da exposição que vai estar patente de Março
a Outubro de 2010, no Palácio Valadares,
em Lisboa (antiga escola Veiga Beirão)
com o título “Educação para todos. Ensino
na I República”.
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Imagens autorizadas pelo
Centro Escolar Republicano Dr. Salgueiro de Almeida

Escolas da República
da propaganda ao ensino

Actualmente, só 20 crianças em
idade pré-escolar frequentam o
jardim de infância do Centro
Republicano Dr. Salgueiro de
Almeida que, quase um século
depois, resiste com dificuldades no
Largo de Santa Bárbara, em
Lisboa, onde foi fundado em 1911.
Mas no início da República
centenas de crianças ali
aprenderam a ler, quando lá era
ministrado o ensino primário. E
também adultos, que
frequentaram as aulas nocturnas
de alfabetização deste Centro.
que teve como patrono o médico
republicano e maçon Joaquim
Salgueiro de Almeida, homem
de longas barbas brancas,

cujo retrato está ainda pendurado
na parede.
Os primeiros Centros Republicanos
foram criados ainda durante a
monarquia, em 1873, e se no início
funcionavam sobretudo como
centros de propaganda, uma
década depois, a missão de tentar
alfabetizar o povo, impunha que
passassem a incluir escolas.
Muitos tinham aulas nocturnas
para ensinar adultos e, em 1900,
já havia centros e grémios de
instrução onde se leccionava
o ensino primário.
“Hoje não se funda um Centro,
em Lisboa ou na província, que não
seja um centro escolar”, escrevia
em Janeiro de 1909, o deputado

republicano, que foi mais tarde
ministro do Fomento, Brito
Camacho, no jornal A Lucta,
do qual foi fundador.
“Alguns milhares de crianças
frequentam hoje as escolas
republicanas e muitas outras por
lá passaram já, e essas são
porventura hoje os apóstolos
ignorados do nosso credo, os
obscuros mas dedicados
trabalhadores a quem se devem,
em Lisboa, os nossos triunfos
eleitorais”, referia no mesmo
artigo.
Com a implantação da República,
outros Centros Republicanos e
Grémios de Instrução foram
surgindo e, em 1913, havia mais de

uma centena, espalhados pelo
país. A sua localização não se
limitou às principais cidades como
Lisboa, Porto e Coimbra. Évora,
Loulé, Estremoz, Póvoa do Varzim,
Torres Novas, Figueira da Foz,
Santarém foram algumas das
localidades onde os republicanos
criaram escolas.
Hoje são já poucos os que
subsistem e os projectos
educativos são muito diferentes
de há 100 anos.
“O centro é neutro em assuntos
políticos”, referem os actuais
estatutos do centro Dr. Salgueiro
de Almeida.

Cartas
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Há 100 anos, a carta era o principal meio de
comunicação e a correspondência trocada
constitui ainda hoje uma importante fonte
documental e um testemunho histórico
significativo sobre a sociedade de então.
É o caso dos espólios de escritores
e de outras figuras da I República que
foram doados a instituições como a Biblioteca
Nacional de Portugal.
Este material, depois de tratado,
é disponibilizado aos investigadores
e outros interessados.
Actualmente, parte desses espólios pode
até ser consultado à distância, em versão
digital, como sucede por exemplo com
a correspondência trocada entre o poeta
Camilo Pessanha, quando este se encontrava
em Macau e a escritora por quem nutria
uma paixão, Ana de Castro Osório.

Muita dessa correspondência pode agora ser
consultada na web, em www.bnportugal.pt,
no Arquivo de Cultura Portuguesa
Contemporânea.
Mas se hoje, para grande parte da população,
a rede de comunicação é sobretudo virtual,
ao longo da I República, embora já contando
com o telégrafo e o telefone, ela ainda passava
muito pelo papel de carta.
E uma das tarefas dos republicanos,
quando em 1910 chegaram ao poder, passou
também por mandar fazer novas emissões
de selos, uma vez que, até aí, a maioria tinha
estampado o rosto de monarcas.
Em 1911, a revista Ilustração Portuguesa
de 17 de Abril, publicava a esse propósito
um artigo onde revelava o selo vencedor do
concurso para a primeira estampilha
da República.

ilustração portuguesa, 1911, 11 abril, pág. 524, n.º 269
hemeroteca municipal de lisboa

ESCOLAS

Das
da I República
à correspondência na web

O Ideário
e as Mulheres da República
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Em 2007, pelo 5 de Outubro, foi emitida uma
primeira série sobre os “Símbolos da República”,
a que se seguiu, em 2008, uma outra sobre
o “Ideário Republicano” e, agora em 2009,
uma terceira série dedicada às “Mulheres da
República”.

Esta última emissão, da autoria do designer
Vasco Marques e feita com base em gravuras
da época trabalhadas digitalmente, inclui selos
relativos a oito mulheres que lutaram pela
República.
São elas:

A médica Adelaide Cabete
(1867-1935) fundadora da Liga
Republicana das Mulheres
Portuguesas e uma das pessoas
que confeccionou a bandeira
hasteada a 5 de Outubro de 1910.

A escritora e editora
Ana de Castro Osório
(1872-1935) também fundadora
da Liga Republicana, autora
de literatura infantil, e de peças
de teatro e ficção.

A jornalista e tradutora
Angelina Vidal
(1853-1917) propagandista
dos direitos dos operários
e olisipógrafa.

A médica Carolina Beatriz
Ângelo (1877-1811), a primeira
mulher a exercer o direito de voto
na Europa do Sul, em 1911,
e a primeira mulher a
praticar cirurgia.

Carolina Michaelis de
Vasconcelos (1851-1925)
romancista e a primeira mulher
a ser admitida no corpo docente
da Universidade de Coimbra,
na Faculdade de Letras.

Emília de Sousa Costa
(1877-1959), defensora
da educação feminina,
tradutora e autora de livros
para crianças, romances
e literatura de viagens.

Maria Veleda (1871-1955)
a mais radical deste leque
de mulheres, mãe solteira por
opção e que defendeu o direito
de voto para todas as mulheres
sem excepção.

Vírgínia Quaresma (1882-1973),
a primeira mulher a exercer
jornalismo, nas redacções de
jornais como O Século e A Capital
e fundadora da primeira agência
de publicidade.

Emissão Filatélica “Mulheres da República”
/ Reprodução autorizada pelos CTT Correios de Portugal
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Para recordar o ideário republicano e a vida de
figuras menos conhecidas do movimento
revolucionário de há 100 anos, como é o caso
das mulheres que então se destacaram, os
CTT- Correios de Portugal têm vindo a dedicar
várias emissões a estes temas.

“A República, minhas senhoras, não
sendo uma forma de governo nova,
nem perfeita – porque não há nada que
em absoluto o seja – é no entanto mais
lógica, mais compreensível à nossa
inteligência e mais tolerável à nossa
razão, dando-nos também mais
garantias de progresso”.
Citação do Discurso de Ana de Castro Osório na sessão
fundadora da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas,
28-08-1908, publicado em joão esteves, “mulheres e
republicanismo” (1908-1928), CIG, Lisboa 2008, p. 66.

HISTÓRIA DE PORTUGAL EM 3D
Da República à União Europeia
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forma apelativa. É, nas palavras da autora,
“uma viagem no tempo”, que fala de “dias de
glória e de pobreza, dias de ouro e peste”.
“Da República à União Europeia” é o título
deste volume, que embora seja o VII e último
da colecção, para assinalar o Centenário da
República, está já a ser distribuído aos sócios
do Círculo de Leitores (podendo também
ser encomendado nas livrarias Bertrand).
Maria Cândida Proença, além de autora
de dezenas de publicações, é a
comissária da exposição do Centenário
“EDUCAR – Educação para todos. Ensino
na I República”, que vai estar patente de Março
a Outubro de 2010 no Palácio Valadares,
em Lisboa.

República para Jovens – Círculo de Leitores / Imagenation
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É uma forma atractiva de ver e de ler a História
de Portugal, a que é proposta na colecção
criada por Maria Cândida Proença para o
Círculo de Leitores, da qual faz parte um
volume dedicado ao século XX, que abrange
o período da I República.
Trata-se de uma história animada, com
ilustrações em 3 D, que a autora, a especialista
em Didáctica da História Maria Cândida
Proença criou para jovens dos 9 aos 14 anos,
pondo em prática um pedido que lhe foi feito
por uma neta, a quem quis deixar uma versão
apaixonante da História de Portugal.
Ambientes, factos históricos, personalidades
e episódios marcantes são recriados nesta
História de Portugal para Jovens, de uma

A PORTUGUESA
GRAVADA AO VIVO

ESCOLAS

Biblioteca Nacional de Portugal

Várias versões do hino nacional foram
gravadas ao vivo, dia 5 de Dezembro,
no Centro Cultural de Belém, entre elas
uma em que A Portuguesa foi
interpretada pela voz da soprano
Elisabete Matos, acompanhada pelo
coro e orquestra do Teatro Nacional
de S. Carlos.
Esta gravação do hino nacional
composto por Alfredo Keil e com letra
de Henrique Lopes de Mendonça e a
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edição impressa das partituras será
em 2010 distribuída às embaixadas,
bandas filármonicas e orquestras
sinfónicas, para que A Portuguesa
seja interpretada de forma homogénea,
nas Comemorações do Centenário
da República.
A primeira partitura existente de
A Portuguesa foi composta no rescaldo
do ultimatum britânico, em 1890, ainda
antes da República, tendo sido

apresentada no Teatro Nacional
de S. Carlos, onde fechou um grande
espectáculo que envolveu também
o coro e a orquestra do S. Carlos.
Entre as versões agora gravadas
– uma das quais só com coro e solista,
outra só com piano e outra ainda
com solista, coro e orquestra –
conta-se a harmonização mais
conhecida, de 1957, da autoria de
Frederico de Freitas.

PÕE A TUA ESCOLA
NO MAPA DA REPÚBLICA
PÕE A TUA ESCOLA
NO MAPA DA REPÚBLICA!
ESCOLA A ESCOLA CONSTRUÍMOS A REPÚBLICA.
Mais informações em

http://centenariorepublica.pt/escolas

A minha
escola !

Há muitas maneiras de participar nas
Comemorações do Centenário e uma
delas passa por colocar a tua escola
no mapa da República, inscrevendo-a n
o sítio República nas Escolas.
Uma vez inscrita no sítio
www.centenariorepublica.pt/escolas,
as possibilidades são várias:
nele as escolas podem apresentar
o seu próprio programa de comemorações,
submeter participações e enriquecer
as biografias e cronologia, visitar
as exposições do centenário à distância,
ou ainda participar enviando fotografias
de actividades desenvolvidas no âmbito
das Comemorações do Centenário
da República.
No sítio República nas Escolas, os alunos
e professores podem também encontrar
sugestões de actividades a desenvolver.

Árvore do Centenário
plantada pela escola
…………………………………

Uma delas passa pelo projecto de plantar uma
Árvore do Centenário, outra por Conhecer a
República – da história local à história nacional;
outra ainda por conhecer a história do hino
nacional e cantá-lo nas comemorações.
A Música da e na República é outra ideia
a explorar, com a preparação de peças
musicais de compositores portugueses
do período compreendido entre 1910-2010.
Para comemorar o Centenário, as escolas
podem também participar em vários
concursos.

www.centenariorepublica.pt/escolas

ESCOLAS

Faz a tua T-shirt da República e “veste”
as Comemorações do Centenário
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As celebrações do centenário da República
vão contar com a participação dos alunos
das escolas que poderão inclusivamente
candidatar-se a “vestir” as comemorações,
desenhando uma T-shirt alusiva aos 100 anos
da República.
“Desde quando verde combina com vermelho?
A minha T-shirt da República” é o nome
deste concurso, no qual podem participar
estabelecimentos dos diversos níveis
de ensino públicos e provados (desde
os jardins de infância, ao ensino primário e
secundário).
O prazo de apresentação de candidaturas
prolonga-se até 26 de Fevereiro de 2010.
As T-shirts vencedoras farão parte

dos produtos de merchandising das
comemorações.
“A República - O meu discurso em 2010”
é o tema de outro novo concurso também
recentemente lançado às escolas pela
Comissão Nacional para as Comemorações
do Centenário da República, em colaboração
com a Direcção Geral de Inovação
e Desenvolvimento Curricular e com
o Plano Nacional de Leitura.
A ideia deste concurso, que se destina
a alunos do ensino secundário, é desenvolver
as capacidades dos alunos para elaborar um
texto escrito na forma de discurso, dedicado
aos ideais da República e dos desafios
que se colocam cem anos depois.

Neste caso, a candidatura será a nível
individual e o texto do discurso não deverá
exceder três páginas de formato A4.
O prazo de entrega de candidaturas
prolonga-se até 14 de Maio de 2010.
“A República em…” e “O meu blogue da
República” são os temas de outros dois
concursos lançados pela CNCCR/DGIDC/PNL,
que estão a decorrer até 26 de Fevereiro
de 2010.
As normas de participação nestes quatro
concursos estão acessíveis no sítio
República nas Escolas, em
http://centenariorepublica.pt/escolas
concursos-abertos.

