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A República teve dificuldade em resolver a situação 
económica do país. A instabilidade instalou-se aos 
poucos. As greves em diferentes áreas foram se 
realizando.

Os benefícios da I República: 

Direito ao voto, mais alargado.	


Acesso ao ensino, investiu-se imenso na educação em 
Portugal de todos os níveis, desde a primária à 
universitária.	


O Estado e a Igreja passaram a ser coisas diferentes. 
Houve uma separação. O Estado são todos os 
portugueses e a Igreja cuida da religião.	


Criaram-se ideias que ainda hoje existem, por exemplo 
o registo civil, o divórcio, leis para a família...	


Portugal ao nível de leis era muito parecido com o que 
existe hoje.

Em 28 de maio de 1926, a partir da cidade de Braga, 
os militares revoltam-se e terminam com a I República 
em Portugal. 	


Nunca deixamos de ser uma República, mas em 
ditadura. Em 1933 passou a chamar-se Estado Novo! 
Mas seria mau chamar-se ao Estado português 
República que significa, governo pelo interesse de 
todos; na ditadura a liberdade de falar e pensar não 
existiam.

EXPLORA A EXPOSIÇÃO E 
RESPONDE! HÁ PRÉMIOS PARA 
OS TRÊS PRIMEIROS LUGARES!

RESPONDE ÀS QUESTÕES E 
GANHA PRÉMIOS!

Questões	  a	  pesquisar:	  

1.	  Diz	  o	  significado	  de	  CEP.	  

2.	  O	  CEP	  par;cipou	  na	  I	  Grande	  Guerra	  em	  que	  país?	  

3.	  Indica	  o	  local	  em	  que	  o	  CEP	  desembarcou?	  

4.	  Qual	  o	  local,	  em	  Lisboa,	  em	  que	  as	  tropas	  do	  CEP	  
embarcaram?	  

5.	  Qual	  foi	  o	  único	  repórter	  fotográfico,	  contratado	  pelo	  
exército,	  para	  registar	  a	  a;vidade	  do	  CEP?	  

6.	  Qual	  o	  presidente	  da	  República	  a	  exercer	  o	  cargo	  em	  
1917?	  

7.	  Qual	  a	  cor	  do	  mapa	  que	  mo;vou	  o	  Ul;mato	  inglês	  a	  
Portugal?	  

8.	  Quais	  os	  grandes	  valores/ideias	  que	  modificaram	  
Portugal	  com	  a	  implantação	  do	  regime	  republicano?	  

9.	  Diz	  a	  data	  da	  publicação	  “A	  Capital”?



1890 1900 1910

Em 1884, em Berlim, reúnem os governantes euro-
peus para resolver como partilhar a ocupação do 
continente africano.

AO LADO DO SAPO ESCREVE O NOME DO PRO-	

JETO PORTUGUÊS PARA ÁFRICA QUE DEU 
ORIGEM AO ULTIMATO INGLÊS.

Na década de 1890 houve grave crise financeira que 
esteve na origem de grande descontentamento da 
população. 

Por volta de 1901, João Franco mais um conjunto de 
homens, pensa governar o país de outra forma.  Sai do 
partido a que pertence e funda outro, só pelo facto de se 
ter publicado uma lei que ficou conhecida como “ignóbil 
porcaria”, que limita os poderes dos deputados. João 
Franco, em 1906,  é convidado a formar governo pelo rei 
D. Carlos I para tentar resolver o problema financeiro, a 
subida de preços e impostos. 	


O descontentamento da população é geral, tanto mais 
que a família real tem fama de gastar muito dinheiro 
inutilmente, por exemplo em passeios e caçadas. João 
Franco tenta calar a imprensa publicando uma lei que 
ficou conhecida como “lei da rolha”.  A censura e a 
ditadura estava instaladas no país.

A 1 de fevereiro de 1908 o rei e o príncipe herdeiro Luís 
Filipe é assassinado no Terreiro do Paço, quando o rei 
regressa de Vila Viçosa, depois de fazer umas caçadas.

COMO SE CHAMA O FACTO DE SE 
ASSASSINAR A FAMÍLIA REAL? 

Responde por baixo do pássaro.

O partido republicano ganha cada vez mais força 
elegendo deputados para as Cortes. A mesma coisa que a 
Assembleia da República de hoje!

A portuguesa, adotada como hino nacional pelos 
republicanos, é a música mais conhecida da época para 
combater a questão inglesa 

D. Manuel II, filho de D. Carlos sobe ao trono, mas 
estava mal preparado para governar o país e a 
situação política e económica não era fácil.	


Os republicanos ganhavam cada vez mais aliados. A 
propaganda da sua mensagem era muito popular nos 
habitantes das cidades. Uma manifestação, uma 
encomenda postal, uma comemoração, etc. eram 
locais para publicitar as ideias republicanas.

Muito próximo do final do ano de 1910 o regime 
monárquico deu lugar a um novo.

DIZ QUANDO SE IMPLANTOU A REPÚBLICA.

QUAIS OS SÍMBOLOS 
N AC I O N A I S Q U E 
CONHECES?

A República não teve uma vida 
fácil para se afirmar. Teve que 
combater os monárquicos e 
teve que ter apoios na Europa.  
A Inglaterra e um conjunto de 
países pediu ajuda a Portugal 
para combater a seu lado na I 
Guerra Mundial. Em 1917, 
Portugal participou com o 
C o r p o E x p e d i c i o n á r i o 
Português (CEP).
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