
A Constituição de 1976 

As primeiras eleições livres 
escolheram os deputados que 
fizeram a nova Constituição da 
República Portuguesa, aprova-
da em 1976.  
Esta tem mais de 300 artigos 
que tu podes conhecer na Inter-
net. Entre eles vais encontrar os 
que determinam  os novos 
Órgãos de Soberania (quem 
toma as decisões): 
O Presidente da República, 
eleito pelo povo de entre os 
vários candidatos propostos 
pelos partidos ou grupos de 
cidadãos. Cada mandato dura  5 
anos; Assembleia da República 
é constituída por 230 deputa-
dos eleitos para 4 anos; o 
Governo formado pelo Primeiro 
Ministro, que é nomeado pelo 
Presidente da República. O 
programa do Governo tem de 
ser aprovado pelos deputados. 
E ainda, os Tribunais. 

O Convento de Cristo, classificado 
Património Mundial (Unesco) 1983 

 
A ONU foi criada para 
promover a paz, a UNES-
CO, Organização das 
Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 

Cultura foi fundada no mesmo ano 
de 1945, para promover a salva-
guarda e  partilha da Educação, da 
Ciência e a Arte por todas as pes-
soas do mundo.  
São classificados Património Mun-
dial da UNESCO  os Monumentos 
que pela sua importância histórica, 
artística e simbólica, são únicos, 
autênticos e de grande importância 
para a humanidade.  
 

Portugal na Organização das Nações 
Unidas (ONU) e na Comunidade Euro-
peia (CE)  
 
Depois da Segunda Guerra Mundial, 
em 1945 foi fundada a ONU. Portugal e 
alguns países da Europa fazem parte 
desta Organização que tem como obje-
tivo promover a paz entre os Estados e 
a justiça social dos cidadãos.  Atual-
mente o Presidente é um português, o 
Dr. António Guterres. 
 

 
 
 

A Comunidade europeia  
 
Com objetivos um pouco diferentes, 
mas também para promover a paz,  a 
cooperação e solidariedade entre os 
países membros, em 1951 foi formada  
a Comunidade Europeia CE. Dos 50 
países da  Europa, 27 pertencem à CE e 
entre estes 22 partilham uma moeda 
comum, o Euro. A maioria dos países  
da CE e  até alguns que não pertencem 
à CE,  permitem aos europeus  viaja-
rem em turismo, trabalho ou negócios, 
sem precisarem de passaporte (Espaço 
Shengen).  
   
Portugal entrou para a Comunidade 
Europeia em 1 de janeiro de 1986.   
 
A atual Presidente da Comunidade 
Europeia é alemã como a sua anteces-
sora, é a  Dr.ª Ursula Von Leyen. 

Convento de Cristo 
 

Serviço de Educação e Animação  
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Tema: A Segunda República (1974 …) 
             O 25 de Abril de 1974;   
             A Constituição da República,  1976; 
             Portugal na Comunidade Europeia 
             O Convento de Cristo, Património Mundial 
  

A Revolução de 25 de Abril de 74 
 
Um grupo de jovens capitães, des-
contentes com a guerra do Ultra-
mar e com a situação que se vivia 
dentro das Forças Armadas, e no 
país, conhecedores da vontade do 
povo português de mudar de regi-
me político,   fez cair o Governo de 
Marcelo Caetano, sem derrama-
mento de sangue. 
Nomearam um 
Presidente da Repú-
blica interino e um 
Governo provisório,  
e marcaram-se 
eleições livres para 
25 de abril de 1975.  
Esse movimento ficou conhecido 
como Movimento da Forças Arma-
das (MFA).  
Os lideres dos partidos políticos 
que já existiam na clandestinidade 
e que viviam  fora de Portugal, 
regressaram para organizarem os 
seus partidos e também se funda-
ram outros novos partidos. 

 

 

Segunda República  

 

A Segunda República 
Portuguesa, cujo nome 
oficial é apenas Repúbli-
ca Portuguesa, é o 
período da História de 
Portugal que ainda hoje 
vivemos.  
 
 
 Esta denominação 
correspondente ao atual 
regime democrático 
estabelecido após a 
Revolução de 25 de Abril 
de 1974, que pôs fim ao 
regime autoritário do 
Estado Novo. 

Presidentes da 1ª República 

Interinos 

1974 - General António de Spínola  
1974- Marechal Francisco da Costa Gomes 
 
Eleitos (2 mandatos, assinalados com * ) 
 
1976 - General António Ramalho Eanes * 
1986 - Dr. Mário Soares * 
1996 - Dr. Jorge Sampaio * 
2006 - Dr. Aníbal Cavaco Silva * 
2016 - Dr. Marcelo Rebelo de Sousa 

Queridos alunos e alunas, chegámos ao fim do nosso curso de História online.   
Esta foi a  última lição! Uma viagem fantástica que fizemos juntos!  
Aguardem notícias nossas, por e-mail … 
Parabéns e Boas FÉRIAS … Fiquem bem! 
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