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Hemeroteca Municipal de Lisboa 
 
COLÓQUIOS & CONFERÊNCIAS 
 
O Regicídio de 1908, Política e Imprensa - Ciclo de 
Conferências: 
 
1.ª Conferência  
 
O Regicídio de 1908, Impacto nos jornais portugueses,  
por Eduardo Teixeira (Professor e Mestre em História 
Contemporânea pela FLL) 
7 Fevereiro 2008 – 18 horas 
 
2.ª Conferência  
 
O Regicídio de 1908, Impacto na Imprensa Estrangeira, 
por Joaquim Vieira (Observatório da Imprensa) e Reto Monico 
(Investigador e Professor de História na Suiça) 
14 Fevereiro 2008 – 18 horas 
 
3.ª Conferência  
 
O Regicídio de 1908, Ilustração de Imprensa,  
por Elisabete Rocha (CML/HML) 
21 Fevereiro 2008 – 18 horas 
4.ª Conferência  
 
 

O Regicídio de 1908. O Estado da Questão,  
por Álvaro Costa de Matos (CML/HML) 
28 Fevereiro – 18 horas 
 
MOSTRA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 
 
O Regicídio na Imprensa da Época 
 
Mostra alusiva ao impacto do Regicídio de 1908 na imprensa 
escrita e ilustrada da época, organizada a partir da colecção 
da Hemeroteca Municipal de Lisboa.  
Inauguração: 2 de Fevereiro.  
Em exibição até 29 de Fevereiro. 
 
LANÇAMENTO DE MATARAM O REI 
 
Apresentação da obra Mataram o Rei, de Joaquim Vieira e 
Reto Monico, editado pela Pedra da Lua (2008), no dia 14 de 
Fevereiro, às 18 horas. 
 
MINI-FEIRA DO LIVRO 
 
Venda de livros sobre o Regicídio, editados em 2007 e 2008, 
com 10% de desconto. 
 
 
 
 



VISITAS GUIADAS 
 
“Três Tiros que Abalaram a Monarquia”  
 
Percurso histórico pelos locais relacionados com o 
assassínio, em 1 de Fevereiro de 1908, do rei D. Carlos I e do 
príncipe Luís Filipe. Actividade sujeita a inscrição prévia. 
Realiza-se aos Domingos (11 horas), para o público em geral, 
no âmbito da iniciativa municipal “Ao Domingo o Terreiro do 
Paço é das Pessoas”, com as terças e quintas-feiras 
reservadas para as escolas, respectivamente às 11 e 15 
horas. 
Ponto de encontro: Café Gelo, no Rossio. 
  
CONTEÚDOS DIGITAIS 
 
Hemeroteca Digital  
 
No âmbito do Centenário do Regicídio, a Hemeroteca 
Municipal disponibilizará na Internet alguns conteúdos 
informativos e documentos relacionados com esta efeméride, 
como, por exemplo, digitalizações das principais revistas 
ilustradas da época, iconografia estrangeira, o testemunho 
íntimo de D. Manuel II, filho mais novo de D. Carlos, o 
percurso, agora histórico, que precipitou a queda do regime 
monárquico em Portugal, os livros que os investigadores e 
leitores poderão encontrar nas bibliotecas municipais de 
Lisboa sobre o Regicídio, entre outros recursos informativos. 
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/  
 

ATELIERS 
 
“A Escola vem à Hemeroteca” 
 
Objectivo: no âmbito dos programas de História de Portugal, 
aquando da discussão do tema em causa (Regicídio de 
1908), pretende-se, e a título complementar destes mesmos 
programas, que os alunos desenvolvam um trabalho/relatório 
sobre este tema, em grupo, que envolva a pesquisa e a 
recolha de dados e informações a partir de jornais e 
periódicos da época. O trabalho/relatório pressupõe: i) a 
participação na visita guiada Três Tiros que Abalaram a 
Monarquia, para conhecimento dos espaços relacionados 
com o Regicídio de 1908, e ii) a deslocação dos alunos e 
professores à HML no âmbito da visita de estudo “Ao 
Encontro da Hemeroteca de Lisboa”. No final desta realizar-
se-á o iii) atelier propriamente dito, com a requisição e a 
consulta de jornais e periódicos publicados por altura do 
Regicídio de 1908. Os alunos terão assim a oportunidade de 
conhecer e analisar documentos da época (alguns exemplos: 
Ilustração Portuguesa, Serões, Brasil-Portugal, Diário 
Ilustrado, e O ocidente) e de trabalhar a informação fornecida 
por estes mesmos documentos em função do tema do 
trabalho/relatório. A pesquisa e a recolha de dados e 
informações para o trabalho/relatório serão realizadas em 
grupos de trabalho devidamente acompanhados por um 
técnico do Serviço de Actividades Culturais e Educativas da 
HML. Estes trabalhos/relatórios serão objecto de avaliação 
por parte dos professores e, como corolário do projecto, 
posteriormente publicados na Hemeroteca Digital.  



Pretende-se: i) que os alunos tomem conhecimento das 
bibliotecas onde poderão consultar este tipo de documentos 
(neste caso, dos serviços e recursos informativos que 
poderão encontrar na HML); ii) sensibilizá-los para a 
importância do texto jornalístico e da imprensa periódica 
como fontes incontornáveis para o estudo e o conhecimento 
da História Contemporânea de Portugal, independentemente 
do seu suporte; iii) informá-los dos outros recursos e 
documentos que estão disponíveis na rede municipal de 
bibliotecas de Lisboa. 
 
Público-alvo: alunos do 2.º Ciclo (6º ano) e 3.ª Ciclo (9º ano 
de escolaridade) e ensino secundário.  
 
“A Hemeroteca vai à Escola” 
 
Objectivo: no âmbito dos programas de História de Portugal, 
aquando da discussão do tema em causa (Regicídio de 
1908), pretende-se, para a(s) escola(s) que requisitarem a 
exposição itinerante O Regicídio de 1908: Impacto na 
Imprensa da Época, e a título complementar destes mesmos 
programas, que os alunos desenvolvam um trabalho/relatório 
sobre este tema a partir: i) da informação recolhida em Sala 
de Aula e na biblioteca escolar; ii) da exposição exibida na 
escola; iii) dos materiais e recursos informativos 
disponibilizados pela HML na escola. A disponibilização 
destes materiais será assegurada por um técnico do Serviço 
de Actividades Culturais e Educativas da HML e consistirá 
numa apresentação, em Power Point, de dados e informações 
complementares aos programas escolares, e na 

apresentação dos conteúdos relacionados com o tema 
existentes nos sítios da Hemeroteca Digital, Fora de Portas e 
RevelarLX. O trabalho/relatório será realizado em grupo. 
Estes trabalhos/relatórios serão objecto de avaliação por 
parte dos professores e, como corolário do projecto, 
posteriormente publicados na Hemeroteca Digital.  
 
Pretende-se: i) que os alunos aprofundem o conhecimento do 
tema (o Regicídio de 1908) a partir dos materiais e recursos 
informativos disponibilizados pela rede municipal de 
bibliotecas de Lisboa (presencialmente ou à distância); ii) que 
a biblioteca vá ao encontro das necessidades educativas dos 
alunos, complementando-as com o seus serviços e 
colecções; iii) aproximar a biblioteca pública da biblioteca 
escolar na prestação de serviços à comunidade escolar. 
 
Público-alvo: alunos do 2.º Ciclo (6º ano) e 3.ª Ciclo (9º ano 
de escolaridade). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biblioteca Museu República e Resistência – 
Cidade Universitária 
 
 
LANÇAMENTO DE LIVROS 
 
Apresentação da obra Mataram o Rei - O Regicídio na 
Imprensa Internacional, de Joaquim Vieira e Reto Monico. 
11 Fevereiro 2008, 18:30 horas 
 
Apresentação do livro, Alfredo Costa e o Regicídio, de 
Paulo Barriga. 
12 Fevereiro 2008, 18 horas 
 
Apresentação do livro, A Morte do Rei, de Margarida Palma 
15 Fevereiro 2008, 18:30 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTOS 
 

Hemeroteca Municipal de Lisboa 
 
Serviço de Actividades Culturais e Educativas 
R. de São Pedro de Alcântara, 3 
1250–237 Lisboa 
tel. 21 324 62 90 
fax 21 347 89 15 
hemeroteca@cm-lisboa.pt 
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 
 
 
Biblioteca Museu República e Resistência 
 
Rua Alberto de Sousa, n.º 10 A 
tel. 21 780 27 60 
fax 21 780 27 88 
bib.republica@cm-lisboa.pt 
http://www.cm-lisboa.pt/cultura/DBD/brepublica 
 
 
 


