
Durante o ano de 2010, a
Fundação Mário Soares
prevê disponibilizar cerca
de um milhão de imagens na
Internet, dando assim
continuidade ao projecto
pioneiro que iniciou em
1996 e que, desde então, tem
conhecido um assinalável
crescimento.

Assinale-se ainda que este
projecto abrange diversa
documentação de países de
língua oficial portuguesa,
como resultado da activida-
de de cooperação que o
Arquivo & Biblioteca  vem
desenvolvendo com diver-
sas instituições desses
países.

Exposição
Enfim, a República!
29 de Setembro de 2010

No dia em que passam cem
anos sobre a decisão de
avançar para a revolução
republicana, a Fundação
Mário Soares assinala essa
efeméride com uma expo-
sição dedicada à Colecção
António Pedro Vicente, que
irá estar patente na Rua de
S. Bento, 160, em Lisboa, até
31 de Dezembro.

Constituída por mais de
seiscentos espécimes, essa
Colecção, que hoje integra o
património da Fundação,
fornece uma visão alargada
sobre a República e os seus
dirigentes, a iconografia que
a marcou, abrangendo ainda
o final da monarquia e,
igualmente, alguma icono-
grafia do Estado Novo e de
campanhas eleitorais da
Oposição.

Com esta iniciativa, a
Fundação Mário Soares
prossegue o seu programa
de celebração do Centenário
da República, iniciado com
a publicação, em 5 de
Outubro de 2009, do livro A
Maçonaria e a Implantação da
República e que integrou,
designadamente, a realiza-
ção em todo o país de mais
de 30 exposições e coló-
quios e conferências sobre a
República.

Proximamente, será tam-
bém editado o catálogo
integral da Colecção An-
tónio Pedro Vicente.

EM DESTAQUE

TOME NOTA

A República Mês a Mês
(em parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa)
23 de Setembro, 18 horas
A República, Ideias e Cultura
por Luís Crespo de Andrade

Próximas edições 2010:

Catálogo da Colecção António
Pedro Vicente

O Teatro de Revista e a República,
de Pedro Caldeira Rodrigues,
com prefácio de Luiz Francisco
Rebello

Inquérito à Propaganda Sindica-
lista, org. Ana Catarina Men-
donça Pinto

Adquira objectos republicanos

1 milhão de imagens na internet

SETEMBRO 2010

Trata-se hoje de abrir ao
público, em suporte digital,
novos instrumentos, novas
fontes para o conhecimento
da História do Século XX.

Com este passo, a Fundação
Mário Soares reforça o
serviço público que vem
prestando à comunidade.

1 de Outubro
Inauguração no Teatro José
Lúcio da Silva, em Leiria, da
exposição “Passe, Cidadão”,
organizada pela FMS e
Cultideias.

www.fmsoares.pt

CENTENÁRIO DA REPÚBLICA
FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES
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António Pedro Vicente
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Excerto do desenho de Simões Raposo da
reunião decisiva de 29 de Setembro de 1910,
que contou com a presença dos principais
dirigentes civis e militares do movimento
revolucionário.
(Documentos Carvalhão Duarte)

Postal evocativo da Implantação da República,
da autoria de G. Renda.
(Colecção António Pedro Vicente)


