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Círculo Cultural Scalabitano 
 

Comemorações do Centenário da República  
 

Conferência Inaugural 
  

A comissão executiva das comemorações do Centenário da República do 
Círculo Cultural Scalabitano, constituída por Leonor Lopes, Directora do 
Arquivo Distrital de Santarém, Dina Araújo, Directora das Bibliotecas do 
Instituto Politécnico de Santarém, Vera Duarte, guia-intérprete e, ainda, 
pelos elementos da Direcção do Círculo, promove uma sessão pública de 
apresentação do programa de comemorações do Centenário da República do 
Círculo Cultural Scalabitano, na próxima quinta-feira, dia 27 de Maio, pelas 21 
horas, na sua sede, que contará com a honrosa presença de Maria Fernanda 
Rollo, historiadora, vice-presidente do Instituto de História Contemporânea da 
Universidade Nova de Lisboa e membro da Comissão Nacional das 
Comemorações do Centenário da República. 

Maria Fernanda Rollo dissertará sobre a Implantação da República e 
História da Primeira República propondo um entendimento vivo e actual sobre 
a época, debruçando-se mais demoradamente sobre os aspectos sociais e 
económicos que determinaram a queda da Monarquia e que motivaram a 
queda da Primeira República, no seu “curto, mas rico, período de dezasseis 
anos que, longe de ser a aurora emancipadora e progressista que os seus 
apologistas e apoiantes anunciavam, desejavam e por que se bateram, acabou 
por se transformar na conturbada crise terminal do liberalismo português a 
que sucederia o longo ciclo de autoritarismo…” (Da Introdução de História da 
República, 2009). 

Do Programa organizado para esse dia a referida Comissão receberá a 
historiadora e membro da Comissão Nacional para as Comemorações do 
Centenário da República em sessão privada, a realizar na sede do Círculo 
Cultural Scalabitano, aproveitando a sua presença para dar a conhecer os 
trabalhos desenvolvidos e a desenvolver a propósito do Centenário da 
República, bem como a actividade desta associação.  

À noite, pelas 21 horas, em sessão pública a realizar no auditório 
“Teatro Taborda”, iniciar-se-á uma breve sessão de boas-vindas pelo Coro 
Infantil e o Coro do Círculo Cultural Scalabitano, dirigidos pelo seu maestro 
António Matias e breves palavras pelo presidente da Direcção do Círculo 
Cultural, seguida da conferência da Professora Dra. Maria Fernanda Rollo que 
certamente muito contribuirá para o aprofundamento deste período da 
história.   

No átrio do Círculo Cultural Scalabitano decorrerá uma Feira do Livro, 
com o apoio da Editora Tinta-da-China, com a venda de livros alusivos ao 



tema da República e Republicanismo, entre eles o livro História da Primeira 
República, editado em Junho de 2009, coordenado por Fernando Rosas e pela 
oradora Maria Fernanda Rollo, onde se encontram publicados os estudos mais 
recentes de diversos investigadores do Instituto de História Contemporânea da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
sobre a época, entre eles os coordenadores citados. 

  
      A Comissão Executiva CR/CCS 
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