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LIÇÃO N.º 44

A Bandeira içada na Câmara Municipal de Lisboa
no dia 5 de Outubro de 1910

Os símbolos da República
A Bandeira Nacional
O Hino Nacional “A Portuguesa”
A nova moeda: O Escudo
Principais ações dos Governos da
Primeira República
Direito à greve;
Proteção na doença e na velhice;
Horário de Trabalho de 48 horas
semanais;
Igualdade entre os cônjuges;
Igualdade entre os filhos legítimos e
filhos ilegítimos;
Estabelecimento da escolaridade
obrigatória dos 7 aos 10 anos;
Criação dos Jardins-Escolas;
Aumento do número de Escolas Primárias;
Criação das Universidades de Lisboa e
do Porto...
Principais causas da queda da Primeira República
Este é um assunto muito difícil de
abordar porque ainda há muitas opiniões diferentes mas as importantes
serão:
As dificuldades económicas que Portugal passava. Nunca ouviste dizer
que “casa onde não há pão, todos
ralham e ninguém tem razão”?
A instabilidade governativa que se
vivia. Sabias que em 16 anos existiram
45 Governos, fizeram-se 8 eleições
gerais e elegeram-se 8 presidentes da
República ?
As diferenças de pensamento que
existiam dentro do Partido Republicano:
A Primeira Guerra Mundial
entre outras...

Tema: A Primeira República
A Primeira guerra Mundial
A Travessia Aérea do Atlântico Sul
O Convento de Cristo é Património Nacional
A Primeira República
A palavra República deriva do latim res publica,
expressão que pode ser traduzida como "assunto
público".
É uma forma de Governo em que o Chefe de Estado
é o Presidente da República, eleito pelos cidadãos e
que exerce o poder por tempo limitado (mandato).
Chamamos Primeira República ou República Parlamentar de Portugal ao período de 16 anos em que
decorreu a primeira experiência democrática parlamentar de governação em Portugal. Esta, iniciou-se
a 5 de Outubro de 1910 e terminou com um Golpe
de Estado, liderado a partir de Braga por Gomes da
Costa. O Presidente eleito, Bernardino Machado,
abdicou do poder no dia 31 de maio de 1926.
A Primeira
1914/18

Guerra

Mundial

Este conflito envolveu as grandes
potências de todo o mundo que se
organizaram em duas alianças
opostas: os aliados (Reino Unido,
França e Rússia) e os Impérios
Centrais; a Alemanha e a ÁustriaHungria.
Os Estados Unidos da América e
Portugal entraram na Primeira
Guerra Mundial em 1917, como
aliados da Inglaterra e da França,
tendo os soldados Portugueses
combatido no Norte de França e na
Flandres (Bélgica).
A mais sangrenta batalha onde
muitos portugueses perderam a
vida foi a batalha de La Lys a 9 de
abril de 1918.
A Alemanha invadiu Angola e
Moçambique, que foram defendidas pelas tropas portuguesas.
A Primeira Guerra Mundial terminou com a derrota dos Alemães,
que assinaram a paz com o Tratado
de Versailles, em 1918

Presidentes da 1ª República:
1911 - Dr. Manuel Arriaga;
1915 - Dr. Teófilo Braga;
1915 - Dr. Bernardino Machado;
1918 - Dr. Sidónio Pais;
1918 - Almirante Canto e Castro;
1919 - Dr. António José de Almeida;
1923 - Manuel Teixeira Gomes (Escritor);
1926 - Dr. Bernardino Machado (2ª vez).

A Travessia Aérea do Atlântico O Convento de Cristo é Classificado
Sul, em 1922
Património Nacional
Esta grande aventura aérea,
teve como protagonistas o
Almirante Gago Coutinho e o
Comandante Sacadura Cabral.
Iniciou-se em Lisboa a 30 de
março de 1922 e terminou a 17
de junho depois de 8000 quilómetros feitos em três etapas.

Um bem considera-se de interesse
nacional quando o conjunto ou
partes representam um valor cultural de significado para a Nação.
A importância desta classificação é
que para além de se ver reconhecida a importância do monumento,
também ajuda à sua proteção, para
que assim chegue às gerações
futuras.

