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FICHA DE HISTÓRIA – 9º ANO 
 

Grupo I – Portugal: da I República à Ditadura Militar 
 

1. Lê a parte transcrita da fonte A e responde na folha de teste:  

Fonte A – Jornal da época – O Século Transcrição de parte da fonte A:  
 
     Às 8,30 da manhã passava pela rua do Ouro, em triunfo, a 
artilharia, que era delirantemente ovacionada pelo povo. 
     As ruas acham-se repletas de gente, que se abraça. O júbilo 
é indescritível! 
     A essa hora, no Castelo de S. Jorge, que tinha a bandeira azul 
e branca, foi içada a bandeira republicana. 
     O povo dirigiu-se para a Câmara Municipal, dando muitos 
vivas à República, içando também a bandeira republicana. 

 

 
a) Que regime político representava a “bandeira azul e branca” referida na fonte A? 
b) Localiza no tempo o acontecimento a que se refere a fonte A. 
c) Explica as principais diferenças entre o regime republicano que se proclamou em Portugal nesta 

altura e o anterior. 
d) Que medidas foram tomadas durante a I República para retribuir o apoio do povo operário aos 

republicanos? (Indica duas). 
 

 
2. Ordena cronologicamente os acontecimentos 

deste período da história de Portugal, numerando-
os de 1 a 5 (no enunciado). 

 

Número Acontecimentos 

 Entrada de Portugal na I Guerra Mundial. 

 Implantação da República. 

 
Regicídio de D. Carlos e do príncipe Luís 
Filipe.  

 
Golpe militar chefiado pelo general Gomes 
da Costa. 

 
Primeira tentativa de implementar a 
República em 31 de Janeiro de 1891. 

 
3. Observa a caricatura reproduzida na fonte B e 

responde na folha de teste:  
 

a) Que problemas enfrentou a I República? 
b) Como justificas o título da caricatura? 
c) Que consequências trouxe para a I República o 

facto de não ter conseguido resolver os problemas 
mostrados na caricatura? 

Fonte B – Ano Novo, Vida Velha 

 
Primeira página do ABC a Rir, 7 de Janeiro 

de 1922 
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