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1 ª  R e p ú b l i c a

O grande descontentamento dos Portugueses
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Exercício 3, pág. 35 do 

caderno de actividades





I Guerra Mundial

Países liderados 

pela Inglaterra 

e a França

Países liderados 

pela Alemanha

Para desenvolver os seus países achavam importante ter colónias,

principalmente em África. Estes países precisavam das matérias-primas e dos

mercados (pessoas) para vender os seus produtos…



Porque 

Portugal entrou 

na I Guerra 

Mundial?

> Defender as suas colónias 

africanas;

> Afirmar internacionalmente

o novo regime político (a 

recente República);

> Ajudar  a Inglaterra.



Resultado da participação 

portuguesa na guerra:

> 35 000 baixas, 

> número elevadíssimo de feridos e doentes (mutilados, 

gaseados e tuberculosos), 

> perda de navios mercantes e de guerra,

> agravamento da crise económica e dos problemas 

sociais. 



Batalha travada em 9 de Abril de 1918, 

durante a Primeira Guerra Mundial, 

entre as forças da Alemanha e do 

Império Austro-Húngaro, por um lado, e 

a coligação de países em que se 

destacavam a Inglaterra, a França e 

Portugal, por outro. A batalha decorreu 

numa planície pantanosa banhada pelo 

Rio Lys e seus afluentes. As forças 

portuguesas assumiram a disposição 

de um trapézio, cuja face voltada para o 

inimigo se estendia por 11 km, e 

dispuseram-se em três linhas de defesa. 

Este foi um dos mais sangrentos 

confrontos em que esteve envolvido o 

Corpo Expedicionário Português, que 

aqui teve as seguintes baixas: 1341 

mortos, 4626 feridos, 1932 

desaparecidos e 7440 prisioneiros. B
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Ver  fig. 1 

pág. 18 do

manual



Crise da 1ª 

República
Causas Políticas
> Grande 

instabilidade 

governativa (muito

poder do 

Parlamento);

> Ataques dos 

monárquicos (que

pretendiam 

restaurar a 

monarquia).

Causas Económicas
> Aumento dos preços 

sem aumento dos 

salários;

> Despesas do Estado 

superiores às receitas 

aumento de impostos.

Causas Sociais
> Greves e 

revoltas;

> Ataques aos 

armazéns de 

alimentos.

Ler doc. 3 

pág. 19 do

manual

Ver fig. 3 e cronologia 

pág. 18 do manual



Actividade 6 do 

friso cronológico



Por causa da Crise… 

muitos Portugueses 

pretendiam um

governo forte que 

devolve-se ao povo a 

paz e a ordem!
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