Programa das
comemorações do

Centenário
da Implantação
da República
em Almada

1 OUTUBRO A 30 NOVEMBRO

“Letras e Cores, Ideias e
Autores da República”
Fórum Municipal Romeu Correia / Biblioteca Municipal
José Saramago | De terça a sábado (10h-18h)
No ano em que se comemoram cem anos sobre a implantação
da República, a Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas
(DGLB), em colaboração com a Comissão Nacional para as
Comemorações do Centenário da República, apresenta a exposição “Letras e Cores, Ideias e Autores da República”.
A partir de textos de autores que marcaram decisivamente a
cultura humanístico-literária em Portugal no final do século
XIX e início do século XX, a DGLB convidou dez ilustradores
a tratar plasticamente dez temas representativos do contexto
social, político, cívico e cultural da época: Ultimatum, Monarquia, 5 de Outubro, Igreja, Educação, Mulheres, Modernismo,
Grande Guerra, Chiado e Revistas.

1 OUTUBRO A 30 NOVEMBRO

Mostra Bibliográfica sobre a
República
Fórum Municipal Romeu Correia / Biblioteca Municipal
José Saramago |
Destaque para a colecção documental disponível na Biblioteca
Municipal sobre o tema República e sobre os autores abordados
na Exposição “ Letras e Cores, Ideias e Autores da República”.

9 A 17 OUTUBRO

Centenário da Revolução
Republicana (1910-2010)
Exposição Comemorativa
Oficina de Cultura
Inauguração a dia 9 de Outubro às 15h30
Organização: Associação de Municípios da Região de Setúbal
(AMRS)

2 OUTUBRO

Mostra da Bandas de Garagem
Praça da Liberdade | 21h
Divulgação do 4 de Outubro de 1910/Centenário da República
entre a juventude
Organização: Associação dos Amigos da Cidade de Almada

3 OUTUBRO

Bandas Filarmónicas
Praça da Liberdade | Durante a manhã
Integrado no Mês da Música, encontro das Bandas Filarmónicas Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense,
Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, Sociedade
Incrível Almadense, Sociedade Musical Trafariense, precedidas
da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas.
Organização: Associação dos Amigos da Cidade de Almada

4 OUTUBRO

Música nos Paços do Concelho
Largo Luís de Camões, Almada Velha | 22h
No âmbito das comemorações do 5 de Outubro, o Coro Polifónico da Incrível Almadense vai interpretar, a 4 de Outubro,
pelas 22 horas, canções representativas da época.
Este evento, denominado “Música nos Paços do Concelho”,
inclui intervenções alusivas aos 100 anos da República e hastear da Bandeira Nacional. A originalidade reside no facto dos
intérpretes irem estar nas janelas deste edifício histórico.
A organização é da Associação dos Amigos da Cidade de Almada, em colaboração com Associação de Socorros Mútuos 1º
de Dezembro, Bombeiros Voluntários de Cacilhas, Cooperativa
Piedense, Escolas do Desportivo, Incrível Almadense, SFUAP,
Sociedade Musical Trafariense e União de Resistentes Antifascistas Portugueses.

4 E 5 OUTUBRO

“Viva a República… em
digressão”
Em 2010 celebra-se o primeiro centenário da implantação da
República Portuguesa (5 de Outubro de 1910).
Em Almada, no âmbito das comemorações, vai estar patente na
Praça MFA, nos dias 4 e 5 de Outubro, a exposição itinerante
“Viva a República!... em digressão”, dedicada à história da I
República, um dos períodos mais marcantes da história recente
de Portugal.
Assim, o visitante é convidado a acompanhar o percurso de
evolução do ideário republicano, o processo de implantação
da República, os principais contextos e transformações a que
esteve associada.
Esta exposição vai percorrer cerca de 100 concelhos de todo
o país, permanecendo durante aproximadamente um ano em
itinerância.

9 OUTUBRO

29 OUTUBRO

Colóquio Amar e Odiar a
República: a propaganda
política através do postal
ilustrado

100República

Oficina da Cultura | Entrada livre | 16h
Conferência por António Ventura, professor catedrático da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

16 OUTUBRO

Religião Cívica na 1.ª República
Portuguesa
Oficina da Cultura | Entrada livre | 16h
Conferência por Ernesto Castro Leal, professor doutor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

23 OUTUBRO

OS FADOS DA REPÚBLICA
Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça | 21h30 | € 5
(50% desconto para jovens e reformados)
O Fado é a canção de um povo, de uma alma, de uma história...
Ao longo de todas as tristezas e alegrias de um país, de uma
vida, o Fado cantou saudades, evocou desejos, criticou pensamentos e embelezou Portugal com uma cultura única. Desta
forma o Fado não podia deixar de estar presente nos tempos
primos da República acompanhando a mensagem da mesma.
Este espectáculo procura recriar Fados e poemas situados na
queda da Monarquia fazendo um enquadramento histórico e
cultural. Traz-se assim aos nossos dias a voz dos poetas que
marcaram uma época acompanhados com uma linguagem musical portuguesa, orgânica, mas moderna mostrando assim os
caminhos que a República abriu quer a nível de mentalidades,
de vivências e de paixões.

Encontro com Guerra
Junqueiro…o Homem, o
Cidadão, o Poeta da República

ATÉ 31 DEZEMBRO

EB1 nº 2 do Laranjeiro | 15h30

Exposição temática com distribuição gratuita de um opúsculo
evocativo.

Conferência – Recital por Alexandre Castanheira
Inserido nas comemorações dos 100 anos da República e nos
25 anos da Freguesia de Laranjeiro

23 OUTUBRO

RES PÚBLICA

A República em Almada
Casa Pargana - Arquivo Histórico Municipal

ATÉ JUNHO 2011

Exposição Itinerante alusiva à
Implantação da República em
Almada

A caricatura ao serviço da tristeza
pública

Escolas do Concelho
Casa Pargana - Arquivo Histórico Municipal

Espectáculo ARTEMREDE | S.A. Marionetas
Auditório Municipal Fernando Lopes Graça | Entrada livre
| 16h

Iniciativa cultural com palestras integrada na comemoração dos
100 anos da implantação do regime republicano em Portugal e
em Almada.

Bordalo Pinheiro e sua personagem mais famosa Zé Povinho
encontram-se para em conversa animada, contarem um ao outro os acontecimentos que levaram à implantação da República.
Bordalo faleceu antes de tudo acontecer, mas o seu Zé vai-lhe
contar como tudo aconteceu. Os artistas contemporâneos da
época também assistiram, e aparecem para dar uma pincelada
ou um toque de poesia aos acontecimentos.
Um país no caos, um rei apagado, um povo revoltado, e a caricatura ao serviço da tristeza pública.

Destinatários: Escolas do 2.º e 3.º ciclos
Actividade sujeita a marcação prévia.

Outras Iniciativas

Restauro da Bandeira e do Estandarte do
Centro Republicano Capitão Leitão, que
integram o espólio municipal. Apresentação
pública aquando da sua conclusão.

O CENTENÁRIO DA REPÚBLICA
PARA OS MAIS NOVOS

1 A 30 OUTUBRO

6, 12, 19 E 26 OUTUBRO

“Histórias da República”

“A Cidadania”

Sugestões de Leitura

Um conto de Matilde Martins Soares

Biblioteca Municipal de Almada / Biblioteca Municipal José
Saramago | De terça a sábado (10h – 18h)

Hora do conto
Biblioteca Municipal de Almada | 10h30 | 15h

No mês em que se comemora a Implantação da República, a
Rede Municipal de Bibliotecas de Almada, no Fórum Romeu
Correia e no Feijó, propõe aos mais novos leituras sobre a
história de Portugal, destacando alguns escritores portugueses
que escreveram histórias sobre os acontecimentos ocorridos no
dia 5 de Outubro de 1910.
Uma boa oportunidade para visitar estes espaços de saber e
ficar a conhecer um pouco mais sobre este pedaço tão importante da nossa história colectiva.
São livros que abordam, de forma acessível, a República e as
mudanças ocorridas no Portugal do início do século XX.

Comemorar a República é também falar de cidadania. Uma
história simples que se passa numa quinta onde todos os
animais se juntaram com respeito e num esforço comum, para
melhorar a qualidade de vida de todos. Uma história para
aprender que somos todos responsáveis uns pelos outros e que
devemos ser capazes de lutar para manter os Direitos e cumprir
os Deveres de cidadãos.

2 OUTUBRO

“Eu, a coroa”
Um conto de Margarida Fonseca Santos

Hora do conto
Biblioteca Municipal de Almada | 16h
A Coroa é uma das personagens principais das sete histórias do
livro “7x1910 Histórias da República” de Margarida Fonseca Santos. Objectos carregados de simbologia que falam na
primeira pessoa das suas emoções e afectos, e que estiveram na
origem da implantação da República em Portugal. Queres vir
saber o que aconteceu à Coroa?
Destinatários: crianças dos 5 aos 10 anos
Número máximo participantes: 10 famílias – 20 participantes
Actividade sujeita a marcação prévia

Destinatários: Escolas, crianças dos 6 aos 10 anos
Número máximo participantes: 1 turma
Actividade sujeita a marcação prévia

7, 14, 21 E 28 OUTUBRO

Oficina “O Hino e a Bandeira,
símbolos da República”
Vamos fazer, Vamos aprender
Biblioteca Municipal de Almada | 10h30 | 15h
Com a implantação da República a 5 de Outubro de 1910 a
monarquia acabou, e por essa razão, escolheram-se novos símbolos para a nação. Nesta oficina vais conhecer a história destes
símbolos: o hino, a bandeira e a moeda. Sabes quem escreveu o
hino nacional? E em que situações se canta? E o que representam as cores da nossa bandeira? Através de jogos, pesquisas,
palavras e imagens, respostas a estas perguntas vais encontrar.
Destinatários: Escolas, 1º Ciclo
Número máximo participantes: 1 turma
Actividade sujeita a marcação prévia

8, 15 E 22 SEXTA

2 OUTUBRO

Oficina de pesquisa: A
República e as eleições

“Eu, a coroa”

Vamos fazer, Vamos aprender

Um conto de Margarida Fonseca Santos

Hora do conto

Biblioteca Municipal de Almada | 10h30 | 15h

Biblioteca Municipal José Saramago | 16h

Com a implantação da República o povo português passou
a poder escolher, através do seu voto, quem o representa no
governo da nação.
A partir do livro “Vamos a votos!” de José Jorge Letria vamos
falar sobre a importância de votar e escolher os nossos representantes. Sabes quem depende do nosso voto? Que tipo de
eleições há? A estas e outras perguntas poderás responder se
uma boa pesquisa souberes fazer.

A Coroa é uma das personagens principais das sete histórias do
livro “7x1910 Histórias da República” de Margarida Fonseca Santos. Objectos carregados de simbologia que falam na
primeira pessoa das suas emoções e afectos, e que estiveram na
origem da implantação da República em Portugal. Queres vir
saber o que aconteceu à Coroa?
Destinatários: crianças dos 5 aos 10 anos

Destinatários: Escolas, 5º e 6º ano

Actividade sujeita a marcação prévia

Número máximo participantes: 10 famílias – 20 participantes

Número máximo participantes: 1 turma
Actividade sujeita a marcação prévia

9 SÁBADO

Oficina “O meu Retrato do
Presidente”
Biblioteca Municipal de Almada | 16h

6, 13, 20 E 27 OUTUBRO

“A Cidadania”
Um conto de Matilde Martins Soares

Hora do conto
Biblioteca Municipal José Saramago | 10h30 | 15h

No Museu da Presidência podes visitar a galeria de Retratos
dos Presidentes da República de Portugal desde a implantação
da República até aos nossos dias. Nesta oficina queremos dar-te
a conhecer estes retratos e os artistas que os fizeram e convidarte a seres um artista e a fazeres o teu retrato do Presidente.
Contamos contigo!

Comemorar a República é também falar de cidadania. Uma
história simples que se passa numa quinta onde todos os
animais se juntaram com respeito e num esforço comum, para
melhorar a qualidade de vida de todos. Uma história para
aprender que somos todos responsáveis uns pelos outros e que
devemos ser capazes de lutar para manter os Direitos e cumprir
os Deveres de cidadãos.

Destinatários: crianças dos 5 aos 10 anos

Destinatários: Escolas, crianças dos 6 aos 10 anos

Número máximo participantes: 10 famílias – 20 participantes

Número máximo participantes: 1 turma

Actividade sujeita a marcação prévia

Actividade sujeita a marcação prévia

1, 08, 15 E 22 OUTUBRO

9 OUTUBRO

Oficina “O Hino e a Bandeira,
símbolos da República”

Oficina “O meu Retrato do
Presidente”

Vamos fazer, Vamos aprender

Biblioteca Municipal José Saramago | 16h

Biblioteca Municipal José Saramago | 10h30 | 15h

No Museu da Presidência podes visitar a galeria de Retratos
dos Presidentes da República de Portugal desde a implantação
da República até aos nossos dias. Nesta oficina queremos dar-te
a conhecer estes retratos e os artistas que os fizeram e convidarte a seres um artista e a fazeres o teu retrato do Presidente.
Contamos contigo!

Com a implantação da República a 5 de Outubro de 1910 a
monarquia acabou, e por essa razão, escolheram-se novos símbolos para a nação. Nesta oficina vais conhecer a história destes
símbolos: o hino, a bandeira e a moeda. Sabes quem escreveu o
hino nacional? E em que situações se canta? E o que representam as cores da nossa bandeira? Através de jogos, pesquisas,
palavras e imagens, respostas a estas perguntas vais encontrar.
Destinatários: Escolas, 1º Ciclo
Número máximo participantes: 1 turma
Actividade sujeita a marcação prévia

Destinatários: crianças dos 5 aos 10 anos
Número máximo participantes: 10 famílias – 20 participantes
Actividade sujeita a marcação prévia

12 A 29 OUTUBRO

Uma data Histórica – 5 de
Outubro de 1910
Dinamização da Exposição Central
Museu da Cidade | De terça a sexta-feira (10h-11h30,
14h30-16h)
“Ao romper do dia, várias bandas de música percorrem as ruas,
acompanhadas por grande multidão…” - Jornal “O Século” de
5 de Outubro de 1910.
Através da observação de imagens e da interpretação de relatos
da época, vamos descobrir o que se comemora nesta data, os
símbolos que marcaram o acontecimento, como ela foi vivida
em Almada e como ficou solenizada nas suas ruas.
Esta é uma forma diferente e divertida de ficar a conhecer
melhor o 5 de Outubro, o Dia da implantação da República. O
que aconteceu e o que realmente se passou naquele dia. O que
mudou em Almada e em Portugal.
Destinatários: Grupos organizados, 1º Ciclo do Ensino Básico
Número máximo de participantes: 24
Actividade sujeita a marcação prévia

12 OUTUBRO A 10 NOVEMBRO

O Rei vai Nu
Teatro Extremo | 10h | 14h
Quando se comemora o Centenário da República, o Extremo
apresenta “O Rei Vai Nu”, inspirado no conto “O Fato Novo do
Imperador” de Hans Christian Andersen.
Era uma vez um rei muito vaidoso. Adorava roupas novas.
Dois espertalhões ouvem falar da vaidade do rei e vêem nisso
uma oportunidade de enriquecer. Apresentam-se como sendo
dois tecelões capazes de fabricar um tecido mágico cuja principal característica é a de permanecer invisível aos olhos de
quem não seja dotado de inteligência. No dia em que o rei saiu
à rua, com as suas roupas novas, toda a multidão aplaudia e
dava vivas. Ninguém queria admitir que não via nada. “Mas ele
vai nu”, exclamou um rapazinho. “Ele vai nu”, gritou por fim
todo o povo. E o rei não teve outro remédio senão admitir que
as pessoas tinham razão.
Destinatários: Escolas, pré-escolar e 1º ciclo.
Actividade sujeita a marcação prévia
Datas de realização: 12, 13, 19 e 20 de Outubro | 2, 3, 9 e 10 de
Novembro

