
Crise económica, social e instabilidade
política.

Difusão das ideias  republicanas.

Em 1890, a Inglaterra fez um ultimato a
Portugal que exigia a retirada das tropas
portuguesas do território entre  Angola e
Moçambique (zona do Mapa cor de rosa).

 

Revolta republicana no Porto em 31 de
janeiro de 1891 como tentativa da
Implantação da República.

Regicídio em 1908 do rei D. Carlos e do
príncipe herdeiro , Luís Filipe.

Ação da Carbonária e da Maçonaria.

 

Na noite de 4 de outubro de 1910, deu-se a
Revolução Republicana levada a cabo por
militares e civis.

Foi constituído um Governo  Provisório chefiado
por Teófilo Braga.

A seguir foi aprovada Constituição Republicana
que consagrava a divisão tripartida dos
poderes.

Em 24 de Agosto de 1911, foi eleito o primeiro
presidente da República Portuguesa, Manuel de
Arriaga.

 

Implantação da República
A bandeira de Portugal

ao longo de História

A Bandeira  de Avis 
(1383-1481)

Foi introduzida a cruz
da ordem militar de
Avis

 
 A coroa Real - (1481-

1557)
É alterada a bandeira.
Os símbolos tomaram
a forma de escudo.

A Bandeira  da
Restauração.
(1640 - 1816)

Para assinalar a
Restauração
modificou-se o
feitio da coroa .

Antecedentes da Revolução
Republicana

A Bandeira de D.
Afonso  Henriques 

(1143-1185). 
Primeira bandeira de
Portugal  como país

independente

Absolutistas Liberais

Duas bandeiras na
guerra civil - 1832-1834

A 5 de outubro de 1910, José Relvas
proclamou a República da varanda da Câmara
Municipal de Lisboa.



Simbologia da bandeira nacional

As cores
Vermelho -  cor de combate.
representa a força, a coragem, a
conquista e a vitória.

Verde - cor da esperança. Associada ao
progresso e ao futuro. Significa uma
mudança representativa na vida do  País. 

Símbolos

Os sete castelos simbolizam as
localidades fortificadas que D. Afonso
Henriques conquistou aos Mouros.

A esfera armilar simboliza os
Descobrimentos Portugueses nos séculos
XV e XVI.

O escudo lembra a defesa do território.

5 de outubro de 1910
Implantação da República

O símbolo da República é uma figura feminina,
com um barrete vermelho: o barrete frígio.

Sabias que antes do nosso hino nacional,
conhecido como "A Portuguesa" existiram
outros hinos?

Curiosidades

Sabias que a música foi escrita por  Alfredo
Keil e  a letra por Henrique Lopes de
Mendonça, ainda antes da Revolução?

Sabias que a música  original tinha mais duas
partes  que foram retiradas em 1957? 

Sabias que a moeda do escudo veio substituir
 a moeda dos reis?

Bandeira Nacional
aprovada pelo
Governo Provisório
em 29  de
novembro de 1910.

Sabias que "A Portuguesa", que hoje é um dos
símbolos nacionais de Portugal, nasceu como
uma canção de cariz patriótico em resposta ao
ultimato Inglês?

Agrupamento de Escolas de Amareleja

Trabalho realizado pelo 9.ºA na disciplina
de História em articulação  com a
Biblioteca escolar Francisco  Pereira

As  quinas, a azul, simbolizam as
primeiras batalhas que levaram à
formação de Portugal. Os pontos dentro
das quinas, em branco, representam as
cinco chagas de Cristo. 

https://apcrsi.pt/dossiers_old/simbolos_nacionais.pdf 
https://www.museu.presidencia.pt/pt/conhecer/simbolos-
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