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O COLAPSO  

DO VELHO MUNDO
1900 - 1918



01 Quem foi o “Chanceler 
de Ferro”, o principal 

artífice da criação do II 
Império Alemão após a vitória 
sobre os franceses na guerra 
franco-prussiana de 1870?

A - Frederico II
B - Helmut von Moltke
C - Otto von Bismarck
D - Guilherme II
 

02 Que nome tem a 
aliança que, em 1882, 

o Império Alemão estabeleceu 
com o Império Austro-Húngaro 
e o Reino de Itália?  
 
A - Dupla Aliança
B - Tríplice Aliança
C - Tríplice Entente
D - Aliança Germânica

No princípio do século XX, as grandes potências europeias, os Estados Unidos  
e o Japão, enfrentaram-se pela divisão do mundo e dos mercados. Em 1914, duas 
facções disputaram a hegemonia mundial: os Impérios centrais, Austro-Húngaro  
e Alemão, por um lado, e a aliança de França, Reino Unido e Rússia, por outro.  

A guerra, à qual finalmente se juntaram os Estados Unidos, prolongou-se até 1918  
e deixou sequelas que conduziram a um novo confronto.

O COLAPSO  
DO VELHO MUNDO

6 Século XX

1900 - 1918

 

03 Guilherme II, imperador 
da Alemanha, quis 

transformar o seu país numa 
potência mundial. Para isso, 
tinha de rivalizar com a 
principal potência do 
momento, o Reino Unido. 
Como pretendia fazê-lo?

A - Com uma forte armada
B -  Com a exportação dos seus 

produtos
C -  Com a colonização de mais 

territórios
D - Com um maior exército
 

04 A Entente Cordiale, 
assinada entre a França 

e o Reino Unido, que regulava 
a expansão colonial e 
certificava um pacto de  
não-agressão entre as duas 
potências, foi a base sobre  
a qual assentou a Tríplice 
Entente de 1907. Que país  
se juntou às duas potências?

A - Estados Unidos
B - Japão
C - Bélgica
D - Rússia

O tratado de paz 
que pôs termo à guerra 

russo-japonesa em 1905 foi 
assinado em Portsmouth 

(EUA). As condições não eram 
especialmente duras para a 

Rússia, mas o Japão conseguiu 
um enorme prestígio 

internacional.



05 Quem governava  
a Rússia no princípio  

do século XX?

A - Alexandre III
B - Nicolau II
C - Lenine
D - Anastácia 

06 Qual era o nome do 
couraçado russo cujos 

marinheiros se sublevaram 
contra os oficiais na cidade  
de Odessa?

A - Potemkin
B - Lenin
C - Lusitania
D - Soviet
 

07 Que personagem 
controversa ganhou a 

confiança da czarina Alexandra 
e acabou por influenciar as 
decisões do próprio czar 
Nicolau II?

A - Trotsky
B - Estaline
C - Lenine
D - Rasputine
 

08 Qual era o Império 
europeu mais 

plurinacional, o que lhe custou 
conflitos internos devido ao 
aumento vertiginoso dos 
nacionalismos entre as suas 
minorias?

A - Império Otomano
B - Império Austro-Húngaro
C - Império Alemão
D - Império Russo

7Século XX

O Kaiser Guilherme II, último 
imperador alemão e último 
rei da Prússia.



09 Como se chamava o 
soberano que reinou 

durante mais tempo no 
Império Austro-Húngaro,  
até à sua morte, em 1916?

A - Francisco José I
B - Carlos I
C - Frederico I
D - Frederico II
 

10 Que movimento 
nacionalista turco 

chegou ao poder em 1908?

A - Movimento Nacional Turco
B - Turquia Livre
C - Jovens Turcos
D - Nação Turca
 

11 A França, ferida pela 
perda das regiões da 

Alsácia e Lorena na guerra 
contra os alemães de 1870, 
iniciou a sua expansão 
colonial, principalmente em 
África e na Indochina. Pelo 
controlo de que país 
magrebino esteve prestes a 
iniciar-se um conflito entre a 
França e a Alemanha no 
princípio do século XX?

A - Argélia
B - Marrocos
C - Tunísia
D - Líbia

12 Em que ano teve início 
o primeiro grande 

conflito do século XX nos 
Balcãs, no qual o Império 
Otomano e a Liga Balcânica 
disputaram esta cobiçada 
zona?

A - 1910
B - 1911
C - 1912
D - 1913
 

13 Apesar das numerosas 
tensões existentes 

entre as principais potências 
ocidentais, que facto se 
considera ter desencadeado a 
Primeira Guerra Mundial?

A -  Assassinato do arquiduque 
da Áustria-Hungria

B -  Anexação da Bósnia- 
-Herzegovina pelo Império 
Austro-Húngaro

C -  Invasão do Luxemburgo 
pela Alemanha

D - Revolta dos Boxers
 

14 Que data marca  
o início da Grande 

Guerra, posteriormente 
denominada Primeira  
Guerra Mundial?

A - 30 de Junho de 1914
B - 28 de Julho de 1914
C - 28 de Agosto de 1914
D - 30 de Agosto de 1914

 

8 Século XX

Em 1911, o norueguês 
Roald Amundsen foi 
o primeiro homem 
a pisar o Pólo Sul, 

a 90º de latitude sul.

O alemão Manfred von Richthofen, 
um dos melhores pilotos aviadores 
da Primeira Guerra Mundial.



O COLAPSO DO VELHO MUNDO

19 Que dois comandantes 
militares alemães 

conseguiram duas grandes 
vitórias contra os russos,  
nas batalhas de Tannenberg  
e dos Lagos Masurianos?

A - Hindenburg e Von Bismarck
B - Ludendorff e Falkenhayn
C - Hindenburg e Ludendorff
D - Von Bismarck e Falkenhayn

20 Durante a Primeira 
Guerra Mundial 

utilizaram-se pela primeira vez 
gases venenosos como arma 
contra o inimigo. Quem foi a 
primeira potência a utilizá-los 
em grande escala?

A - França
B - Alemanha
C - Reino Unido
D - Rússia

9Século XX

Detenção em Sarajevo de Gavrilo 
Princip, o extremista sérvio-bósnio 
que assassinou o arquiduque 
Francisco Fernando, herdeiro da 
coroa da Áustria-Hungria.

 

17 Que famosa batalha 
em território francês 

impossibilitou a concretização 
do plano de ataque alemão 
em Setembro de 1914?

A - Primeira batalha do Marne
B - Segunda batalha do Marne
C - Batalha do Somme
D - Batalha de Verdun
 

18 Que novo aliado  
se juntou às Potências 

Centrais (Alemanha e  
Áustria-Hungria) no Outono  
de 1914?

A - Império Otomano
B - Bulgária
C - Itália
D - Roménia
 

15 Qual foi a primeira 
potência ocidental  

a envolver-se na guerra entre  
a Áustria-Hungria e a Sérvia?

A - Reino Unido
B - Império Russo
C - França
D - Império Alemão
 

16 Uma vez assente que  
a França não se 

mostraria neutral, o Império 
Alemão decidiu atacar o país 
gaulês. Como se chamou  
o primeiro plano de ataque 
dos alemães a França?

A - Plano Reich
B - Plano Schlieffen
C - Plano Ludendorff
D - Plano Bismarck



21 Na Primeira Guerra 
Mundial afirmou-se 

uma forma de combate que se 
utilizou frequentemente ao 
longo de toda a contenda. 
Como se chama?

A - Guerra relâmpago
B - Guerra bacteriológica
C - Guerra psicológica
D - Guerra de trincheiras
 

22 A 7 de Maio de 1915, 
um submarino alemão 

afundou um navio com dois 
mil passageiros a bordo,  
perto da costa da Irlanda. 
Como se chamava o navio?

A - Lusitania
B - Churchill
C - Winnipeg
D - Potemkin

23 Na Primavera de 1915, 
um novo aliado  

juntou-se à Tríplice Entente  
e ameaçou as fronteiras  
do Império Austro-Húngaro.  
De que país se tratava?

A - Roménia
B - Bélgica
C - Itália
D - Suíça

24 Que general francês 
defendeu em 1916  

a cidade de Verdun?

A - Philippe Pétain
B - Auguste Dubail
C - Robert Nivelle
D - Charles de Gaulle

 

25 Meses depois de 
Verdun, na frente 

ocidental travou-se outra 
batalha, a mais sangrenta de 
toda a contenda. Qual?

A - Batalha das Ardenas
B - Batalha do Somme
C - Batalha de Cambrai
D - Batalha de Arras
 

26 Na batalha do Somme, 
a utilização de uma 

nova arma semeou o  
pânico nas linhas inimigas.  
De que arma se tratava?

A - Tanque
B - Metralhadora
C - Granada
D - Bombas de napalm
 

27 Que general da Tríplice 
Entente levou a  

cabo, na frente oriental,  
uma das acções mais  
engenhosas contra o Império  
Austro-Húngaro?

A - Bernard Montgomery
B - Robert Nivelle
C - Douglas Haig
D - Alexei Brusilov
 

28 Margaretha Gertrudis 
Zelle tornou-se uma das 

lendas da espionagem, sendo 
conhecida pelo nome de…

A - Garbo
B - Arabel
C - Mata-Hari
D - Fräulein Doktor
 

10 Século XX

O jovem militar e espião britânico 
Thomas Edward Lawrence.



32 Que líder bolchevique 
assinou o Tratado de 

Brest-Litovsk, mediante o qual 
a Rússia saía da guerra e 
aceitava todas as imposições 
do exército alemão?

A - Rasputine
B - Kamenev
C - Estaline
D - Lenine
 

33 Que general alemão 
bombardeou Paris  

a 90 quilómetros de distância, 
no Verão de 1918?

A - Falkenhayn
B - Hinderburg
C - Ludendorff
D - Von Bülow
 

34 Com que nome ficou 
para a História Thomas 

Edward Lawrence, o jovem 
militar e espião britânico que 
desempenhou um importante 
papel na derrota do Império 
Otomano no Próximo Oriente?

A - Raposa do Deserto
B - Lawrence da Arábia
C - Átila Turco
D - Sultão Inglês
 

35 Em que data assinou a 
Alemanha o armistício, 

que pôs termo à Primeira 
Guerra Mundial?

A - 11 de Agosto de 1918
B - 11 de Novembro de 1918
C - 28 de Janeiro de 1919
D - 28 de Junho de 1919  

29 Manfred von Richthofen 
foi um autêntico herói 

da guerra aérea. Com que 
nome ficou na história?

A - Führer
B - Fokker
C - Barbarroja
D - Barão Vermelho
 

30 Um dos momentos 
cruciais da Primeira 

Guerra Mundial teve lugar em 
Abril de 1917, quando um 
novo país se associou à 
Tríplice Entente. Que país?

A - Estados Unidos
B - Japão
C - China
D - Canadá

31 Que outro 
acontecimento histórico 

ocorreu no princípio de 1917, 
levando a que um dos  
três países da Tríplice  
Entente se retirasse  
da contenda?

A - Revolução Industrial
B - Revolução Russa
C - Revolta dos Boxers
D - Revolução Francesa

11Século XX

O COLAPSO DO VELHO MUNDO

O grande poder 
destruidor da artilharia 

tornou evidente 
a necessidade de se 

lutar no interior 
de trincheiras.

Soldados equipados com 
máscaras antigás, numa 
trincheira, em França.
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1918 - 1939



36 Qual destes países não 
participou na redacção 

do Tratado de Versalhes,  
que consagrou a vitória aliada 
na Primeira Guerra Mundial  
e exigiu indemnizações pela 
mesma?

A - Irlanda
B - Alemanha
C - Estados Unidos
D - Reino Unido
 

37 Que importante 
economista britânico 

criticou o Tratado de 
Versalhes?

A - Adam Smith
B - John Maynard Keynes
C - Irvin Fisher
D - Knut Wicksell

38 Quem foi o autor  
dos 14 pontos que 

serviram de base à criação  
da Sociedade das Nações  
em 1920?

A - Woodrow Wilson
B - Georges Clemenceau
C - David Lloyd George
D - Herbert Henry Asquith
 

39 Em Setembro de 1919, 
a Áustria assinou o 

Tratado de Saint Germain-en- 
-Laye. Em que três repúblicas 
ficou desmembrado o antigo 
Império dos Habsburgos?

A -  Áustria, Checoslováquia, 
Jugoslávia

B -  Áustria, Suíça, Bósnia- 
-Herzegovina

C - Áustria, Jugoslávia, Albânia
D -  Áustria, Checoslováquia, 

Hungria

40 Entre 1918 e 1919  
o mundo foi afectado 

por uma epidemia que, em 
poucos meses, ceifou a vida  
a mais gente do que os  
quatro anos de guerra.  
De que epidemia se trata?

A - Peste
B - Peste negra
C - Gripe
D - Tifo

Após a Primeira Guerra Mundial, desmoronou-se o velho sistema de impérios 
dinásticos da Europa. Enquanto o Velho Continente procurou reordenar-se mediante 

a realização de conferências de paz, os Estados Unidos declararam-se 
 isolacionistas e desfrutaram uma década de bem-estar económico, antes  
de mergulharem numa grave crise que viria a ter repercussões mundiais.  

Nos anos 30, face ao mal-estar de uma população empobrecida e desempregada,  
a ideologia dos partidos antidemocráticos difundiu-se e ganhou aderentes.

14 Século XX

PERÍODO  
ENTRE AS GUERRAS

1918 - 1939  

A abdicação 
do imperador Carlos I 

em 1918 pôs fim a 
600 anos de soberania 

dos Habsburgos. 
Das ruínas deste Império 
surgiram novos estados 

nacionais.



41 Qual o nome da 
Constituição 

promulgada na Alemanha  
a 11 de Agosto de 1919?

A - Constituição de Berlim
B - Constituição de Weimar
C - Constituição de Hindenburg
D - Constituição do Reich
 

42 Que região da 
Alemanha foi ocupada 

por tropas francesas e belgas 
a 11 de Janeiro de 1923?

A - Suábia
B - Aachen
C - Bremen
D - Ruhr

43 Que antigo soldado  
da Primeira Guerra 

Mundial dirigiu um golpe  
de Estado (putsch) contra  
a República de Weimar  
a 8 de Novembro de 1923?

A - Paul von Hindenburg
B - Franz von Pappen
C - Adolf Hitler
D - Albert Speer
 

44 Como se chamou o 
plano aprovado em 

1924 para que Alemanha 
pudesse fazer frente às 
indemnizações de guerra?

A - Plano Marshall
B - Plano Dawes
C - Plano XVII
D - Plano Deutschland

45 A quem ditou Hitler  
o livro Mein Kampf  

(A Minha Luta), onde expunha 
a sua concepção de nacional- 
-socialismo?

A - Rudolf Hess
B - Hermann Goering
C - Joseph Goebbels 
D - Um familiar
 

46 Na Primavera de 1925, 
um velho general, 

conhecido como “o Vencedor 
de Tannenberg”, tornou-se 
presidente da República de 
Weimar. De quem se trata?

A - Erich Ludendorff
B - Erich von Falkenhayn
C - Helmut Johan von Moltke
D - Paul von Hindenburg 

15Século XX

Delegados internacionais assistem 
a uma das sessões da Conferência 
de Paz de Paris, em 1919.



47 Em que ano foi Adolf 
Hitler nomeado 

chanceler da Alemanha?

A - 1927
B - 1930
C - 1933
D - 1936
 

48 Que facto deu a Hitler  
a possibilidade  

de consolidar o seu poder?

A - O incêndio do Reichstag
B -  Um atentado contra a sua 

pessoa
C -  A morte de um líder 

comunista
D -  O incêndio do zepelim 

Hindenburg

49 Depois da Primeira 
Guerra Mundial, a 

Rússia viveu uma guerra civil. 
Qual o nome dos dois 
exércitos em confronto?

A -  Exército do Povo  
e Exército do Czar

B -  Exército Vermelho  
e Exército Verde

C -  Exército Vermelho  
e Exército Branco

D -  Exército Bolchevique  
e Exército Menchevique

 

50 Em 1922 foi criada a 
União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). 
Qual era a população desta 
federação? 

A - 80 milhões de pessoas
B - 134 milhões de pessoas
C - 200 milhões de pessoas
D - 35 milhões de pessoas

51 Quem sucedeu a Lenine 
após a sua morte em 

Janeiro de 1924?

A - Trotsky
B - Kamenev 
C - Zinoviev 
D - Estaline 
 

52 Entretanto, em Itália, a 
violência fascista 

dominava a cena política. 
Quem organizou a Marcha 
sobre Roma em 1922?

A - Mussolini
B - Garibaldi
C - Victor Manuel III
D - Galeazzo Ciano
 

16 Século XX

Depois da guerra, a Alemanha 
sofreu uma hiperinflação acentuada: 
os preços aumentaram rapidamente 
ao mesmo tempo que a moeda 
perdeu valor. Na imagem, reservas 
de marcos alemães num banco 
de Berlim.



53 Como se intitula o livro 
onde Mussolini coligiu 

as ideias básicas do 
movimento fascista?

A - A Minha Luta
B -  Doutrina Política e Social  

do Fascismo
C - O Livro Vermelho
D - Fascismo ou Morte
 

54 Na Península Ibérica 
também houve 

ditaduras. Como se chamaram 
os ditadores de Portugal  
e Espanha que subiram  
ao  poder durante a época 
entre as guerras?

A -  Salazar, Primo de Rivera  
e Franco

B - Salazar e Franco
C - Salazar e Primo de Rivera
D - Primo de Rivera e Franco
 

55 Kemal Atatürk foi  
o fundador e presidente 

de uma nova república. Qual?

A - Grécia
B - Turquia
C - Arménia
D - Bulgária

17

O Tratado de 
Versalhes estabeleceu 

que a Alemanha deveria  
pagar provisoriamente  

20 000 milhões de marcos-ouro 
entre Junho de 1919 e Maio  

de 1921. Mas não fixou  
o total definitivo 

 a pagar.
Século XX

PERÍODO ENTRE AS GUERRAS
O social-democrata alemão 
Friedrich Ebert foi o primeiro 
presidente da República de 
Weimar, entre 1919 e 1925.



56 Em 1912, a última 
dinastia imperial, Qing, 

deu lugar à República da China. 
Que líder do Kuomintang 
(Partido Nacionalista Chinês) 
dirigiu a unificação do país sob 
o novo regime?

A - Chiang Kai-Shek
B - Mao Zedong
C - Wang Ming
D - Bo Gu
 

57 Quem foi  
o impulsionador  

da Longa Marcha?

A - Chiang Kai-Shek
B - Hitler
C - Estaline
D - Mao Tsé-Tung
 

58 Qual foi o principal 
problema 

socioeconómico que o Reino 
Unido enfrentou durante os 
anos vinte e trinta?

A - Motins
B - Greves
C - Desemprego
D - Imigração
 

59 Que boicote, 
impulsionado por 

Mahatma Gandhi, iniciou em 
1930 uma nova campanha de 
resistência da Índia face ao 
domínio colonial britânico?

A - A Marcha do Chá
B - A Marcha do Sal
C - A Marcha da Língua
D - A Marcha sem Impostos

18 Século XX

Em 1922, Lenine converteu-se no 
primeiro e máximo dirigente da 
URSS. Na imagem, a estátua do líder 
bolchevique em Volgogrado.



60 Em 1926, na 
Declaração de Balfour, 

reconheceu-se um estatuto 
igual entre os diferentes 
domínios do Império  
Britânico e do Reino Unido. 
Com este reconhecimento, 
ratificado a 11 de Dezembro 
de 1931, o Império Britânico 
passou a...

A - British Union
B - British Alliance
C - Great Imperium of Nations
D -  British Commonwealth

61 Com que país assinou  
a França uma aliança 

secreta em 1921?

A - Reino Unido
B - Polónia
C - Suíça
D - Itália

62 Como se denomina  
o período histórico 

francês compreendido entre  
o fim do Segundo Império  
de Napoleão III (1870) e a 
Segunda Guerra Mundial?

A - Terceiro Império
B - Segunda República
C - Terceira República
D - Comuna de Paris

19Século XX

Em 1935, as leis 
raciais de Nuremberga 

decretadas pelo chanceler 
Adolf Hitler inauguraram 
uma nova e decisiva fase 

na perseguição aos judeus 
alemães.

PERÍODO ENTRE AS GUERRAS

A crise económica e a memória 
da humilhante derrota na Primeira 
Guerra Mundial favoreceram a 
ascensão de um novo líder na 
Alemanha: Adolf Hitler.



63 Como ficou conhecido  
o período de 

prosperidade vivido pelos 
Estados Unidos entre 1923  
e 1929?

A - A década prodigiosa
B - Os loucos anos 20
C - O boom americano
D - O Primeiro Império

64 Nos Estados Unidos foi 
aprovada a chamada 

“Lei Seca”, que proíbia o 
consumo de bebidas 
alcoólicas. Qual era a 
motivação dos partidários 
desta lei?

A - Travar a imoralidade
B - Razões de saúde pública
C - Aumentar a produtividade
D - Travar a criminalidade

65 A 24 de Outubro de 
1929 teve início o 

famoso Crash, a maior queda 
de valores da história da Bolsa 
dos Estados Unidos. Como 
ficou conhecido esse primeiro 
dia?

A - Dia Negro
B - Quinta-Feira Negra
C - Quarta-Feira Negra
D - Dead End 

66 Como se denomina o 
período histórico que se 

seguiu ao Crash de 1929 e 
que afectou a maioria dos 
países desenvolvidos do 
mundo?

A - Primeira Grande Crise
B - A Ruína Ocidental
C - Dark Ages
D - A Grande Depressão

 

67 Que potência mundial 
conseguiu evitar a 

Grande Depressão?

A - Japão
B - URSS
C - França
D - Reino Unido
 

68 Quem era o presidente 
dos Estados Unidos 

durante os primeiros anos  
da Grande Depressão?

A - Woodrow Wilson
B - Franklin D. Roosevelt
C - Herbert C. Hoover
D - Harry S. Truman
 

20 Século XX

Benito Mussolini, que chegou ao 
poder em 1922, recebe a equipa 
da Alfa Romeo em Villa Torlonia, 
em Agosto de 1932.



69 Que presidente norte- 
-americano aplicou 

uma nova política económica 
chamada New Deal?

A - Franklin D. Roosevelt
B - Harry S. Truman
C - Dwight D. Eisenhower
D - John F. Kennedy
 

70 A Guerra Civil de 
Espanha foi o ensaio 

geral para a Segunda Guerra 
Mundial. Alemanha, Itália e 
Rússia enviaram homens, 
armamento e dinheiro às 
facções que apoiavam.  
A facção franquista recebeu  
o apoio aéreo alemão de…

A -  Brigadas Internacionais
B - Legião Condor
C - Legião Alemã
D - Camisas pardas
 

71 A chamada “política 
conciliadora” dos 

aliados atingiu o seu zénite 
com a cedência dos Sudetas à 
Alemanha, meses depois da 
anexação da Áustria. Em que 
tratado se decidiu essa 
cedência?

A - Tratado dos Sudetas
B - Tratado de Munique
C - Tratado de Viena
D - Tratado Chamberlain

21Século XX

Mediante a 
Longa Marcha milhões 
de camponeses pobres 
da China entraram em 
contacto com as ideias 

do comunismo.

PERÍODO ENTRE AS GUERRAS
Soldados do Novo Quarto Exército, 
uma unidade do Exército Nacional 
Revolucionário chinês, que se tornou 
uma das principais forças comunistas 
do país.
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72 Em 1 de Setembro de 
1939, o exército 

alemão entrou na Polónia, que 
poucos dias depois também 
seria ocupada pelo Exército 
Vermelho. Qual a cidade 
polaca por onde penetraram 
os nazis?

A - Varsóvia
B - Danzig
C - Lublin
D - Wroclaw
 

73 A seguir à Polónia, que 
outro país foi invadido 

pela Alemanha?

A - Finlândia
B - Escandinávia
C - Noruega
D - Suécia

 

74 Quem disse “Não tenho 
nada para oferecer 

senão sangue, trabalho duro, 
lágrimas e suor” num dos 
discursos mais famosos 
proferidos durante a Segunda 
Guerra Mundial?

A - Winston Churchill
B - Adolf Hitler
C - Clement Richard Attlee
D - Benito Mussolini 
 

75 A que nos referimos 
quando falamos da 

Luftwaffe?

A -  À força terrestre alemã
B - À força aérea alemã
C - À facção das SS alemãs
D - À força aérea austríaca

 

76 A invasão da França 
pelos alemães 

aconteceu em 1940.  
Em que dia exacto se rendeu  
o governo francês?

A - 10 de Maio
B - 25 de Junho
C - 22 de Junho
D - 13 de Abril

As grandes potências do mundo agruparam-se em duas coligações militares –  
os Aliados e as Potências do Eixo – e protagonizaram a maior contenda  
bélica da História. A entrada dos Estados Unidos no conflito, em 1941, 

desequilibrou as forças e deu a vitória aos Aliados. Hitler suicidou-se pouco  
antes da queda definitiva de Berlim. Finda a guerra, os países europeus,  

de novo em ruínas, tiveram de se alinhar com uma das duas novas potências 
hegemónicas, os Estados Unidos e a URSS.

24 Século XX

SEGUNDA GUERRA  
MUNDIAL

1939 - 1945

O conflito
 mobilizou mais de 

cem milhões de militares, e 
ficou na História, entre outros 

motivos, por se tratar da 
primeira e única guerra  
onde foram utilizadas 

armas nucleares.



 

77 Quando ocorreram os 
primeiros bombar-

deamentos da Luftwaffe em 
território britânico?

A - Em Junho de 1939
B - Em Agosto de 1940
C - Em Julho de 1940
D - Em Setembro de 1941
 

78 Por que nome ficou 
conhecida a operação 

iniciada por Hitler em Junho 
de 1941 com a intenção de 
invadir a União Soviética?

A - Operação Estaline
B - Operação Barbarossa
C - Operação Grande Urso
D - Operação Lobo
 

79 Que acção bélica levou 
os Estados Unidos a 

entrarem na guerra?

A -  Ataque contra a União 
Soviética

B - Invasão da Polónia
C - Ataque a Pearl Harbor
D - A tomada de Paris
 

80 Em que cenário se 
desenvolveu a batalha 

de Midway?

A - Oceano Antárctico
B - Oceano Pacífico
C - Oceano Atlântico
D - Oceano Índico
 

81 Em que cidade  
da União Soviética  

se travou a batalha mais 
mortífera da Segunda Guerra 
Mundial?

A - Moscovo
B - Kiev
C - Leninegrado
D - Estalinegrado
 

82 Que dois famosos 
generais aliados 

lideraram o desembarque  
na Sicília?

A - Patton e Montgomery
B - MacArthur e Rommel
C - Eisenhower e Patton
D - Montgomery e MacArthur

25Século XX

Após o desembarque na Normandia, 
a 6 de Junho de 1944, os Aliados 
iniciaram a invasão da França de 
Vichy.



 

83 Que grande batalha foi 
a última ofensiva alemã 

para tentar não perder a 
posição na frente oriental?

A - Batalha de Estalinegrado
B - Batalha de Moscovo
C - Batalha de Kursk
D - Batalha de Kiev
 

84 Quem comandou  
o desembarque  

na Normandia?

A - George C. Marshall
B - George Patton
C - Douglas MacArthur
D - Dwight D. Eisenhower
 

85 A partir de Julho  
de 1944, as forças 

aliadas foram libertando  
os sobreviventes dos  
campos de concentração  
que encontravam na sua 
progressão. Qual foi o último?

A - Auschwitz 
B - Stutthof
C - Treblinka
D - Flossenbürg

26 Século XX

Alguns historiadores 
consideram que a batalha 

de Midway marcou um 
ponto de viragem na 

guerra do Pacífico, visto ter 
debilitado grandemente

a capacidade bélica 
da armada nipónica.

A 7 de Dezembro de 1941, 
a armada japonesa realizou um 
ataque de surpresa à base naval 
norte-americana de Pearl Harbor, 
nas ilhas Havai.



86 No final de Janeiro de 
1945 as forças alemãs 

sofreram uma derrota quase 
definitiva na frente ocidental. 
Em que batalha?

A - Batalha de Estalinegrado
B - Batalha das Ardenas
C - Batalha de Kursk
D - Operação Husky
 

87 Quem se reuniu na 
conferência de Yalta, 

celebrada entre 4 e 11 de 
Fevereiro de 1945?

A - Estaline e Hitler
B -  Churchill, Roosevelt  

e Estaline
C - Churchill e Roosevelt
D -  Churchill, Roosevelt, 

Estaline e De Gaulle

88 A 30 de Abril de 1945, 
quando a derrota 

alemã era já inevitável, Hitler 
suicidou-se juntamente com  
a sua mulher, Eva Braun.  
Que método utilizou?

A - Um tiro na cabeça
B - Enforcamento
C -  Envenenamento com 

cianeto
D - Corte das veias
 

89 Qual o nome de código 
da bomba atómica  

que arrasou Hiroxima?

A - Bockscar
B - Enola Gay
C - Fat Man
D - Little Boy

90 Que imperador 
anunciou a capitulação 

do Japão a 15 de Agosto de 
1945?

A - Yoshihito
B - Akihito
C - Hirohito
D - Mutsuhito
 

91 Em quantas zonas de 
ocupação se dividiu a 

Alemanha depois da Segunda 
Guerra Mundial?

A - Duas
B - Três
C - Quatro
D - Cinco

27Século XX
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Da esquerda para a direita, Churchill, 
Roosevelt e Estaline, em 1945.
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92 Qual dos seguintes 
dirigentes nazis não foi 

processado nos Julgamentos 
de Nuremberga? 

A - Joseph Goebbels
B - Joachim von Ribbentrop
C - Rudolf Hess
D - Hermann Goering

93 Quem disse em Março 
de 1946: “De Stettin no 

Báltico a Trieste no Adriático, 
uma cortina de ferro desceu 
sobre o continente”?
 

A - Harry S. Truman
B - Winston Churchill
C - Franklin Delano Roosevelt
D - Josef Estaline
 

94 Qual dos seguintes 
países não recebeu  

a ajuda do Plano Marshall? 

A - Suíça
B - Espanha
C - Turquia
D - Grécia
 

95 “Ninguém será 
submetido a tortura, 

nem a penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou 
degradantes”. Onde se  
enuncia este artigo?
 

A -  Carta das Nações Unidas
B - Tratado do Atlântico Norte
C -  Declaração Universal dos 

Direitos Humanos
D -  Declaração Americana  

dos Direitos e Deveres  
do Homem

 

96 O que era o  
COMECON?

 

A - Partido comunista jugoslavo
B -  Serviço secreto do Exército 

Vermelho
C -  Programa das Nações 

Unidas
D -  Organização de cooperação 

económica dos países 
socialistas

Em 1946 foi instaurada uma nova ordem mundial, marcada pela hegemonia  
de duas potências, os Estados Unidos e a URSS, cujas áreas respectivas  

de influência se enfrentaram durante a denominada “Guerra Fria”.  
Esta situação prolongou-se até 1989, data da queda do Muro de Berlim,  

o símbolo da divisão entre dois mundos.

30 Século XX
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1946 - 1989

Os julgamentos 
dos principais 

criminosos de guerra nazis, 
em Nuremberga, 

decorreram 
em 273 sessões.
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97 Em que ano se 
constituiu a República 

Federal da Alemanha, que 
confirmou a divisão da 
Alemanha em dois Estados?
 

A - 1946
B - 1949
C - 1950
D - 1952

98 Quando a Índia se 
tornou independente 

do Reino Unido, foram  
criados os Estados da Índia  
e do Paquistão. Quem foi  
o primeiro chefe do governo 
indiano? 

A - Ali Dschinnah
B - Jawaharlal Nehru
C - “Mahatma” Gandhi
D - Indira Gandhi

99 Que líder sionista 
proclamou o 

nascimento do Estado de 
Israel em 1948?
 

A - Isaac Rabin
B - David Ben-Gurion
C - Theodor Herzl
D - Shimon Peres
 

Século XX

Churchill, fazendo o “v” de “vitória”, 
e o presidente Truman, em 
Washington, em 1949.



100 A guerra civil chinesa 
terminou em 1949, 

com o triunfo comunista sobre 
o Kuomintang.  Onde se 
refugiaram os nacionalistas?
 

A - Hong Kong
B - Japão
C - Taiwan
D - Estados Unidos
 

101 A guerra da Coreia 
decorreu entre 1950  

e 1953. Que facto provocou 
este conflito?
 

A -  A Coreia do Norte invadiu  
a Coreia do Sul

B -  A Coreia do Sul invadiu  
a Coreia do Norte

C -  A Coreia do Norte atacou  
o Japão

D -  A Coreia do Sul lançou  
um míssil sobre a China

 

102 Em 1952, em plena 
corrida ao armamento, 

que tipo de bomba os Estados 
Unidos fizeram detonar pela 
primeira vez em Enewetak, um 
atol das ilhas Marshall?
 

A - Bomba atómica de urânio
B -  Bomba de hidrogénio ou 

termonuclear
C - Bomba de neutrões
D -  Bomba de urânio 

empobrecido

32 Século XX

O líder “Mahatma” 
Gandhi opôs-se à criação 
de dois Estados – Índia 

e Paquistão – após a 
independência  

do subcontinente  
em 1948.

Gandhi realizou uma campanha 
de Resistência Não-Violenta contra 
o colonialismo inglês.
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103 Quem foi o sucessor de 
Estaline, após a sua 

morte em 1953?
 

A - Viacheslav Molotov
B - Nikita Krutchev
C - Yuri Andropov
D - Leonid Brejnev
 

104 Robert Capa, um dos 
melhores fotógrafos de 

conflitos bélicos, morreu 
precisamente durante a 
cobertura da guerra…
 

A - da Argélia
B - da Coreia
C - da  Indochina
D - dos Seis Dias

 

105 Que presidente egípcio 
nacionalizou o canal  

de Suez em 1956?
 

A - Muhammad Naguib
B - Gamal Abdel Nasser
C - Anwar el-Sadat
D - Mohamed Morsi
 

106 A 4 de Outubro de 
1957, a União Soviética 

colocou em órbita o primeiro 
satélite artificial da história. 
Que nome tinha?
 

A - Viking
B - Sputnik
C - Vostok
D - Nimbus

107 Fidel Castro e os seus 
guerrilheiros tomaram 

o poder em Cuba a 1 de 
Janeiro de 1959. Que ditador 
derrubaram?
 

A - Anastasio Somoza
B - Salvador Allende
C - Fulgencio Batista
D - Jorge Rafael Videla
 

108 Em que ano foi proibida 
nos Estados Unidos a 

segregação racial nas escolas, 
empresas e outros lugares 
públicos?
 

A - 1955
B - 1964
C - 1947
D - 1973
 

33Século XX

Em 1952, os EUA detonaram 
a bomba Ivy Mike em Enewetak, 
um atol das ilhas Marshall.



109 A divisão da Alemanha 
em oriental e ocidental 

reafirmou-se e reforçou-se  
com a construção do Muro  
de Berlim. Em que ano foi 
erguido o muro?
 

A - 1957
B - 1958
C - 1961
D - 1962

 

110 Na década de 60, 
muitos países africanos 

conquistaram a independência, 
como os Camarões, o Chade,  
o Senegal ou o Burkina Faso, 
entre outros. Este último, era 
colónia de que país?
 

A - Itália
B - Bélgica
C - Reino Unido
D - França
 

111 A Baía dos Porcos  
é um enclave que ficou 

conhecido por ter sido o palco 
da tentativa fracassada dos 
Estados Unidos de invasão  
de que país?

A - Cuba
B - Porto Rico
C - República Dominicana
D - Nicarágua

112 A 22 de Novembro de 
1963, o presidente 

John Fitzgerald Kennedy foi 
assassinado em Dallas.  
Como se denominou  
a Comissão que investigou  
o crime?
 

A - Warren
B - Oswald
C - JFK
D - Connelly
 

113 Que livro foi um dos 
instrumentos básicos 

de doutrinação ideológica 
maoista durante a Revolução 
Cultural Chinesa?
 

A - O Estado e a Revolução
B - Livro Vermelho
C - A Arte da Guerra
D - Heróis Revolucionários

34 Século XX

Além dos países 
do Leste da Europa, 

também Cuba, Nicarágua, 
Vietname do Norte  

(e o Vietname, após 1975), 
entre outros, ficaram 
na área de influência

 soviética.

Grafiti com os retratos, em primeiro 
plano, de Che Guevara e Fidel 
Castro, as principais figuras da 
Revolução Cubana.



114 Ernesto Che Guevara, 
camarada de armas  

de Fidel Castro e um dos 
principais dirigentes do Estado 
cubano, era originário de…
 

A - Matanzas (Cuba)
B -  Las Margaritas, Chiapas 

(México)
C - La Higuera (Bolívia)
D - Rosário (Argentina)
 

115 Em 1968, teve lugar 
uma tentativa de 

reforma liberalizadora do 
comunismo na 
Checoslováquia. Como ficou 
conhecido este período?
 

A - Primavera de Praga
B - Revolução de Praga
C - Revolução de Veludo
D - Praga e o Veludo

116 Na guerra do Vietname, 
quem integrava  

a organização guerrilheira  
do Viet Cong?
 

A -  Rebeldes contra o 
imperialismo americano

B -  Opositores à ditadura do 
Vietname do Sul

C -  Opositores à reunificação 
comunista do país

D - Rebeldes da etnia Miao
 

117 Como se chamava o 
módulo lunar que levou 

pela primeira vez o homem à 
superfície da Lua, em 1969?
 

A - Pioneer
B - Eagle
C - Columbia
D - Clementine
 

118 O escândalo Watergate 
acabou com a carreira 

de um presidente dos Estados 
Unidos. De quem falamos?

A - Richard Nixon
B - Dwight D. Eisenhower
C - Gerald Ford
D - John F. Kennedy 

119 O trágico Bloody Sunday 
(“Domingo Sangrento”) 

aconteceu na Irlanda do Norte, 
em 1972, e ceifou a vida  
a treze manifestantes.  
Quem foi o responsável?

A - O FBI
B - O IRA
C - A Coroa Britânica
D - A CIA

35Século XX
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Prisioneiros pertencentes à guerrilha 
comunista do Viet Cong são levados 
por um soldado americano em 1965, 
em plena guerra do Vietname.



123 Em 1980, os Jogos 
Olímpicos de Moscovo 

foram boicotados poucos 
meses antes da cerimónia de 
abertura. Que país foi o 
responsável pelo boicote?
 

A - Estados Unidos
B - Cuba
C - Reino Unido
D - Alemanha
 

124 Em 1980, nos 
estaleiros de Gdańsk, 

na Polónia, nascia um 
movimento operário que 
marcou a história do país. 
Que futuro Prémio Nobel  
da Paz o liderou?

A - Czesław Miłosz
B - Lech Wałęsa
C - Stanislaw Lem
D - Ryszard Kapuściński
 

125 Com Gorbachev  
à frente da União 

Soviética, abriu-se uma nova 
etapa de transparência 
informativa. Como se chamou 
esta reforma?
 

A - Uskoreniye
B - Perestroika
C - Demokratizatsiya 
D - Glasnost

120 Em 1973, o general 
Augusto Pinochet 

chefiou um golpe de Estado e 
derrubou Salvador Allende, 
que morreu durante o ataque 
ao palácio presidencial. Como 
se chama este edifício?
 

A - Casa de Narino
B - Palácio de Las Garzas
C - Palácio de La Moneda
D - Casa Rosada
 

121 Em 1979, a Frente 
Sandinista de 

Libertação Nacional entrou em 
Manágua, e pôs termo à 
ditadura, destituindo…
 

A - Augusto Cesar Sandino
B - Anastasio Somoza
C - Fulgencio Batista
D - Manuel Antonio Noriega
 

122 Em 1979, o aiatola 
Khomeini liderou uma 

revolução islâmica para depor 
o xá. Que acontecimento 
marcou os primeiros tempos 
da República Islâmica do Irão?
 

A -  A extradição dos Estados 
Unidos do xá deposto

B - A crise dos reféns
C -  O sequestro do cruzeiro 

Achille Lauro
D -  O atentado num voo  

da Pan Am

36 Século XX

O presidente John F. Kennedy, 
numa fotografia tirada na Casa 
Branca, em 1963.



126 Yasser Arafat proclamou 
a independência do 

Estado da Palestina em 1988. 
Em que cidade o fez? 
 
A - Cairo
B - Paris
C - Argel
D - Jerusalém
 

127 A imagem de 
resistência pacífica de 

um homem frente aos tanques 
em Tiananmen correu mundo. 
Em que ano ocorreram os 
acontecimentos a que se 
reporta?
 
A - 1989
B - 1987 
C - 1990
D - 1992

128 Qual foi o primeiro 
país do bloco 

comunista a abrir  
a primeira brecha na 
“Cortina de Ferro”?

A - RDA
B - Hungria
C - Checoslováquia
D - Roménia
 

129 Onde foi anunciada  
a iminente queda  

do Muro?

A - Na RDA
B - Em Moscovo
C - Na RFA
D - Na sede da ONU

37Século XX
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130 Onde teve lugar  
a “Revolução de 

Veludo”?
 
A - Berlim
B - Viena
C - Praga
D - Budapeste

À frente 
do Kremlin, Gorbachev  

realizou numerosas reformas, 
entre as quais se destacaram 

as políticas de Perestroika 
e Glasnost.

O presidente dos EUA, Ronald Reagan, 
e o secretário-general do Partido 
Comunista da URSS, Mikhail Gorbachev, 
num encontro em Reiquejavique, que 
teve lugar em Outubro de 1986.
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131 Que presidente  
sul-africano iniciou,  

a partir de 1989,  o processo 
de reforma que extinguiu o 
apartheid, libertando em 1990 
importantes presos políticos? 

A - Pieter Botha 
B - Nelson Mandela
C - Frederik de Klerk
D - Marthinus Wessel Pretorius
 

132 Que ditador invadiu  
o Kuwait em 1990?

A - Muamar Kadafi
B - Saddam Hussein
C - Mobutu Sese Seko
D - Hosni Mubarak

133 As eleições na Polónia, 
Hungria e 

Checoslováquia em 1990 
ratificaram a ruptura destes 
países com o passado.  
Quem obteve a vitória na 
Checoslováquia? 

A - Lech Walesa
B - Václav Havel
C - Ion Iliescu
D - Jószef Antall

134 Os anseios 
independentistas de 

duas repúblicas jugoslavas 
desencadearam em 1991 
uma guerra civil que 
conduziria ao 
desmembramento da antiga 
Jugoslávia. De que repúblicas 
falamos? 

A - Croácia e Eslovénia
B - Eslovénia e Bósnia
C - Croácia e Bósnia-Herzegovina
D - Eslovénia e Sérvia 

135 Em Agosto de 1991, 
um golpe de Estado 

contra Gorbachev tentou 
impedir a dissolução da União 
Soviética. Que político liderou 
a resistência contra os 
golpistas? 

A - Alexandr YakovIev
B - Gennady Zyuganov
C - Boris Ieltsin
D - Vladimir Putin

136 Em Fevereiro de 1992, 
os Estados-membros  

da Comunidade Económica 
Europeia assinaram o tratado 
– redigido em Dezembro  
de 1991 - que daria luz verde 
à criação da União Europeia  
e que fixava a moeda única, 
introduzida nos mercados 
financeiros em 1999. Que 
nome recebeu esse tratado?

A - Tratado de Lisboa
B - Tratado de Maastricht
C - Tratado de Roma
D - Tratado de Bruxelas

O fim da Guerra Fria não significou o fim dos conflitos. As tragédias vividas  
nas regiões do Cáucaso, na antiga Jugoslávia e no Ruanda são exemplos do horror 

das guerras dos finais do século XX. No Velho Continente, pôs-se em marcha  
a União Europeia e preparou-se a entrada em vigor da sua nova moeda. 

40 Século XX

1990 - 2001

A antiga Comunidade 
Económica Europeia 

converteu-se em União 
Europeia, com leis

vinculativas para todos os 
Estados-membros.

FINAL DO SÉCULO 
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137 Em 1994, com a 
intenção de pôr cobro 

às sucessivas reivindicações 
separatistas, Ieltsin ordenou  
a invasão de uma das 
repúblicas caucasianas que 
proclamara a independência. 
A que república nos 
referimos? 

A - Azerbaijão
B - Geórgia
C - Chechénia
D - Arménia

138 Os massacres de tútsis 
por hútus abalaram o 

mundo em 1994. Em que 
país aconteceram? 

A - Congo
B - Ruanda
C - Eritrea
D - Zaire 

139 O Exército Zapatista  
de Libertação Nacional 

foi criado com o objectivo  
de melhorar as condições de 
vida dos índios de que país? 

A - Colômbia
B - Uruguai
C - Guatemala
D - México

Século XX

Em Novembro de 2006, Saddam 
Hussein foi condenado à morte pelo 
Supremo Tribunal Penal do Iraque.



144 Que conjunto de países, 
conhecido como  

“Tigres Asiáticos”, se afirmou 
na cena económica mundial, 
afundando-se posteriormente 
com a crise de 1997?

A -  Coreia do Sul, Hong Kong, 
Singapura e Taiwan

B -  Vietname, Singapura, 
Malásia e China

C -  China, Japão, Coreia do Sul  
e Vietname

D -  Coreia, China, Hong Kong  
e Taiwan 

145 As milícias islâmicas 
radicais tomaram  

o poder em Cabul ao fim  
de longos anos de guerra civil.  
Por que nome são conhecidas?
 
A - Mulás
B - Talibãs
C - Omares
D - Afegãos islâmicos

142 A que faz referência  
a fórmula criada por 

Deng Xiaoping “Um país,  
dois sistemas”? 

A -  Estatuto de Hong Kong 
e Macau, sob soberania 
chinesa

B -  Dois tipos de comunismo  
na China

C -  Reformas do sistema 
comunista em Pequim

D -  Dois governos paralelos  
em Pequim

 

143 Em 1997, surgiu  
a notícia de que os 

bancos de um país europeu 
tinham sido depositários  
do ouro nazi. De que país 
falamos?

A - Bélgica
B - Suíça
C - Mónaco
D - Liechtenstein

140 Em 1995, o funeral  
do primeiro-ministro 

israelita assassinado 
transformou-se numa 
manifestação a favor do 
processo de paz no Médio 
Oriente. De que personalidade 
estamos a falar? 

A - Isaac Rabin
B - Shimon Peres
C - Benjamin Netanyahu
D - Ariel Sharon 

141 Ao fim de dezoito anos 
de governos 

conservadores, os trabalhistas 
do Reino Unido obtiveram um 
vitória histórica nas legislativas 
de 1997. Quem foi nomeado 
primeiro-ministro? 

A - John Major
B - Tony Blair
C - Margaret Thatcher
D - James Callaghan

42 Século XX

O então governador de Arkansas, 
Bill Clinton, junto do senador Al Gore 
durante a campanha presidencial de 
1992. Clinton foi presidente dos EUA 
entre 1993 e 2001.



146 Em 1999, o euro foi 
adoptado como 

unidade monetária. Como se 
chamava a antiga unidade 
monetária europeia? 

A - Ecu
B - Acu
C - Eonia
D - Euribor

147 O caso Lewinsky 
sujeitou Bill Clinton a 

um processo de destituição 
presidencial ou impeachment. 
Quantos impeachments 
ocorreram na história dos 
Estados Unidos? 

A - Um
B - Dois
C - Três
D - Quatro

148 No Kosovo, no final do 
século XX, unidades 

especiais do exército sérvio, 
dirigidas por Milosevic, 
iniciaram uma operação de 
extermínio e deportação 
sistemática de… 

A - Albaneses
B - Croatas
C - Eslovacos
D - Bósnios
 

149 Pinochet perdeu a 
imunidade como 

antigo chefe de Estado 
chileno quando se encontrava 
internado num hospital de 
uma capital europeia. Qual? 

A - Paris
B - Berlim
C - Londres
D - Madrid 

150 Os eventos de 11 de 
Setembro de 2001 

inauguraram uma nova etapa 
histórica. Quantos aviões 
foram sequestrados nesse dia 
para destruírem os símbolos 
do poder dos Estados Unidos? 

A - Dois
B - Três
C - Quatro
D - Cinco
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O ataque às  
Torres Gémeas abalou  

o Ocidente. Nos Estados 
Unidos reforçou-se a 
política de segurança  

e preparou-se o terreno 
para as guerras do 

Afeganistão  
e Iraque.

As Torres Gémeas de Nova Iorque 
após os ataques perpetrados por 
membros da rede jihadista Al Qaeda, 
a 11 de Setembro de 2001.



Otto von Bismarck, apelidado 
“o Chanceler de Ferro”, 
iniciou uma política de 
unificação dos territórios 
adjacentes à Prússia. 
Reorganizou e modernizou 
o exército, tornando-o 
poderoso, o que lhe permitiu 
conquistar territórios  
à Dinamarca (1864), Áustria 
(1866) e França (1870).  
Após a guerra franco- 
-prussiana, Bismarck anexou 
duas regiões francesas ao 
Império Alemão, a Alsácia 
e a Lorena, o que durante 
anos provocou um desejo 
de vingança na sociedade 
francesa.

Os acontecimentos 
posteriores à assinatura, em 
1879, da Dupla Aliança – 
entre a Alemanha e a Aústria 
– levaram à assinatura,  em 
1882, na Tríplice Aliança, 
com a inclusão da Itália. 
Por iniciativa de Otto von 
Bismarck, a Tríplice Aliança 
tinha como objectivo isolar 
política e militarmente a 
França. A partir de 1885, as 
tensões entre a Alemanha e a 
Rússia pelo controlo da zona 
dos Balcãs e a consequente 
aproximação da Rússia a 
França, obrigaram Bismarck 
a tomar medidas de modo a 
manter um relacionamento 
não hostil com a Rússia.  
Em 1887, Alemanha e Rússia 
assinaram um tratado, em 
que prometiam uma política 
de neutralidade em caso  
de conflito entre a Áustria  
e a Rússia ou entre a França 
e a Alemanha. 

Depois da morte de  
Guilherme I (em 1888) e do 
breve reinado de Frederico III, 
Guilherme II, filho deste, 
subiu ao trono do Império 
Alemão. De feitio ambicioso 
e decidido a transformar o 
seu reino numa potência 
mundial, considerava 
necessário dispor de uma 
forte armada que rivalizasse 
com a mais poderosa do 
mundo, a britânica. O rápido 
crescimento económico da 
Alemanha, aliado ao seu 
grande exército e ao desejo de 
construir uma grande marinha, 
fizeram aumentar os receios 
do Reino Unido em relação 
aos alemães. À medida que o 
tempo passava, o Reino Unido 
foi partilhando com a França 
esse sentimento de inimizade 
pelo vizinho comum. 

A formação da Tríplice Aliança 
entre a Alemanha, o Império 
Austro-Húngaro e a Itália, 
aproximou as três principais 
potências europeias que 
tinham sido excluídas deste 
acordo. Em 1904, a França 
e o Reino Unido assinaram 
a Entente Cordiale e, três 
anos depois, as duas 
potências constituíram 
a Tríplice Entente com a 
Rússia, também receosa do 
progresso económico e militar 
da Alemanha e mergulhada 
em tensões contínuas com o 
Império Austro-Húngaro pelo 
controlo da zona dos Balcãs.

Filho do czar Alexandre III, 
Nicolau II sucede ao pai em 
1894. Sob o seu governo a 
situação do país tornou-se 
crítica: por um lado, as 

contínuas greves e revoltas do 
povo, cansado das medidas 
autocráticas do czarismo, 
atingem o ponto mais trágico 
no “Domingo Sangrento”, com 
a matança dos participantes 
numa manifestação popular 
pela guarda imperial, em frente 
ao Palácio de Inverno do czar. 
Por outro lado, as derrotas 
militares na guerra contra o 
Japão, em 1905, revelaram a 
debilidade do Império Russo. 
Além disso, a partir de então, 
as suas pretensões balcânicas 
e o seu apoio à Sérvia 
granjearam-lhe a inimizade do 
Império Austro-Húngaro.

Embora se desconheçam os 
motivos exactos que levaram 
a tripulação do couraçado 
Potemkin a sublevar-se contra 
os oficiais, a disciplina que o 
czar impunha à armada era 
muito dura, além de que a 
moral dos marinheiros, após as 
derrotas nas diversas batalhas 
contra os japoneses, estava 
muito em baixo. A sublevação 
foi suscitada pelo imediato, 
Ippolit Giliarovsky, ao ameaçar 
com o fuzilamento vários 
membros da tripulação que 
se recusaram a comer carne 
podre. A tripulação tomou 
o controlo do couraçado, 
que depois entregaria às 
autoridades romenas.  
A sublevação, que não teve 
mais consequências, ficou  
para a história graças ao filme 
de Serguei M. Eisenstein  
(O Couraçado Potemkin), e foi 
mais um sintoma do ambiente 
de descontentamento existente 
na Rússia em relação ao 
governo autocrático do czar.

Em 1905, o místico Rasputine, 
que se gabava de deter 
poderes milagrosos, entrou 
em contacto com a corte 
russa, pela mão da czarina 
Alexandra. O único filho 
varão dos czares, que era 
hemofílico, sofria de uma 
grave hemorragia. Rasputine 
conseguiu estancá-la e, a partir 
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de então, graças a um encanto 
pessoal que despertava 
grande fascínio, começou a 
exercer progressivamente 
uma enorme influência na 
czarina, em muitos membros 
da corte e até no próprio czar 
Nicolau. Alguns anos depois, 
tanto o governo como a corte 
concluíram que a influência de 
Rasputine sobre os czares era 
muito inapropriada, sobretudo 
no clima de instabilidade 
que se vivia na Rússia, pelo 
que no final de 1916 pôs-se 
em marcha um plano para 
o assassinar, que foi bem 
sucedido.

O Império Austro-Húngaro 
era um cadinho de diferentes 
culturas e nacionalidades. 
Entre as suas fronteiras 
viviam alemães (12 milhões), 
húngaros (10 milhões), checos 
(6,5 milhões), polacos (5 
milhões), rutenos (4 milhões), 
rumélios (3 milhões), croatas 
(2,5 milhões), eslovacos  
(2 milhões), sérvios  
(2 milhões), eslovenos (1,5 
milhões) e italianos (1 milhão), 
entre outras nacionalidades 
minoritárias. O aumento do 
nacionalismo dentro das 
fronteiras do Império Austro- 
-Húngaro foi especialmente 
intenso entre os povos eslavos 
(checos, croatas, eslovacos, 
sérvios, etc.), desejosos de 
escapar ao jugo austro-húngaro.

Francisco José I foi proclamado 
imperador no final de 1848, 
depois da abdicação do seu tio 
Francisco I. As rápidas derrotas 
contra a França, em 1859, e 
contra a Prússia, em 1866, 
destruíram qualquer esperança 
de hegemonia sobre os 
territórios de língua alemã. Em 
1867, Francisco José, numa 
tentativa de reformar o Estado, 
concedeu a independência à 
Hungria, embora continuasse 
a ser seu rei. Todavia, esta 
decisão mais não fez do 
que agudizar os problemas 
em regiões dominadas pelo 

nacionalismo, especialmente 
entre os eslavos (checos, 
eslovacos e croatas), que 
desejavam um Estado federal, 
agravados pelos movimentos 
mais radicais das minorias 
italianas e sérvias.

O movimento dos Jovens 
Turcos, iniciado em 1889 
como movimento de 
contestação ao governo, foi 
formalizado em 1906, com a 
fundação de um novo partido 
político. Em 1908, os Jovens 
Turcos, aliados ao Exército, 
obrigaram o sultão a abdicar. 
O governo, dirigido a partir 
de 1913 por Ismail Enver, um 
dos líderes dos Jovens Turcos, 
encetou uma ofensiva militar 
para contrariar as contínuas 
perdas territoriais que vinha 
sofrendo, e encontrou um 
aliado poderoso na Alemanha 
de Guilherme II, que nesse 
mesmo ano enviou para 
Istambul o general Liman von 
Sanders, com a missão de 
modernizar o exército turco.

Em Abril de 1911 ocorreu em 
Marrocos um levantamento 
contra o sultão Moulay Hafid e 
a crescente  presença gaulesa. 
Em resposta, a França decidiu 
ocupar militarmente o país.  
O imperador alemão Guilherme 
II, que já em 1905 afirmara 
que nunca permitiria que uma 
única potência controlasse 
Marrocos, e dado que com 
esta invasão eram violados 
os acordos franco-alemães 
da Conferência de Algeciras 
(1906), enviou dois navios  
de guerra para a zona.  
A França contou com o pronto 
apoio de britânicos e russos. 
Finalmente o conflito foi 
apaziguado com a entrega  
de Marrocos à França, em 
troca da cedência de parte do 
Congo francês aos alemães.

As tensões causadas pelo 
controlo dos Balcãs viriam a 
culminar numa guerra que, em 
1912, opôs, numa primeira 

fase, o Império Otomano à 
Liga Balcânica, constituída por 
Bulgária, Montenegro, Sérvia e 
Grécia. A coligação balcânica 
pretendia expulsar os turcos 
da Europa e dividir entre si 
os seus territórios. O Império 
Otomano saiu derrotado deste 
primeiro conflito, mas em 
pouco tempo as desavenças 
entre os membros da 
Liga provocaram um novo 
confronto. Esta segunda fase 
opôs a Bulgária aos seus 
antigos parceiros da Liga, 
juntamente com a Roménia e 
o Império Otomano. A Bulgária 
perdeu a guerra, enquanto a 
Sérvia saiu muito beneficiada, 
tornando-se (com o apoio dos 
russos) a principal potência 
militar na região dos Balcãs.

As tensões nacionalistas no 
seio do Império Austro- 
-Húngaro culminaram a 28 
de Junho de 1914, com o 
assassinato do arquiduque 
herdeiro do Império, Francisco 
Fernando, e da sua mulher. O 
atentado ocorreu em Sarajevo, 
capital da Bósnia, e o seu 
autor foi Gvrilo Princip, um 
nacionalista anti-austríaco 
pertencente ao grupo 
revolucionário Jovem Bósnia, 
vinculado à organização 
secreta sérvia Mão Negra, 
dirigida pelo chefe do Serviço 
de Informações do Estado- 
-Maior sérvio.

Dado o envolvimento da 
Sérvia no atentado que 
vitimou Francisco Fernando, 
irmão do imperador 
austríaco Francisco José I, 
o Império Austro-Húngaro 
apresentou um ultimato 
exigindo indemnizações pelo 
assassinato, medidas contra 
os movimentos nacionalistas 
e a presença de polícia 
austríaca na Sérvia. Embora 
a Sérvia tenha aceitado 
grande parte das condições, 
o Império Austro-Húngaro 
declarou guerra à Sérvia a 28 
de Julho de 1914.
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A 24 de Julho de 1914, a 
Rússia advertiu que não 
toleraria que a Sérvia fosse 
atacada, mas quatro dias 
depois, após a declaração de 
guerra da Áustria-Hungria à 
Sérvia, os russos começaram 
a mobilizar parte do seu 
exército para as fronteiras com 
o Império Austro-Húngaro. A 31 
de Julho, os alemães exigiram 
à Rússia a desmobilização das 
tropas e pediram à França que 
se declarasse neutral. Como 
as exigências germânicas 
ficaram sem resposta, a  
1 de Agosto, o Império Alemão 
deu o primeiro passo para  
o envolvimento no conflito,  
ao declarar guerra à Rússia.  
No dia 2 de Agosto, o governo 
de Guilherme II exigiu à 
Bélgica (que era neutral) a livre 
passagem do exército alemão 
rumo a França e a 3 de Agosto 
declarou guerra aos gauleses. 
O Reino Unido, que até então 
se tinha mantido numa 
posição expectante, decidiu 
entrar na guerra, juntamente 
com os seus aliados da Tríplice 
Entente.

O plano de ataque alemão 
contra os franceses, que 
estava preparado desde 
1905, foi denominado 
Schlieffen, visto o seu autor 
ser o conde Alfred von 
Schlieffen. O plano tinha 
como objectivo uma vitória 
rápida: atacar a França pelas 
fronteiras com a Bélgica (dado 
que a fronteira franco- 
-germânica estava fortemente 
defendida), ocupar os portos 
do canal de Dunquerque até 
Le Havre, descer para sitiar 
Paris, e vencer em 42 dias 
antes de os russos terem 
capacidade de atacar as 
fronteiras orientais alemãs.

Depois do avanço das tropas 
alemãs pelo território belga, o 
comandante Von Moltke, chefe 
do Estado-Maior, tentou uma 
manobra envolvente e iniciou 

uma ofensiva com a intenção 
de ocupar Paris. Todavia, o 
general francês Joseph- 
-Jacques Joffre percebeu 
as intenções do inimigo e 
a 5 de Setembro de 1914 
lançou um ataque contra as 
tropas avançadas alemãs, 
estacionadas perto do rio 
Marne. Iniciava-se assim a 
primeira batalha do Marne e, 
ao fim de um mês, o exército 
alemão foi obrigado a retirar- 
-se da frente. No entanto, 
o exército francês não 
conseguiu aplicar um golpe 
definitivo no inimigo, visto que 
as tropas estavam exaustas 
ao fim de tantos dias de luta 
contínua.

Apesar dos esforços da 
diplomacia britânica para 
impedir o Império Otomano 
de entrar na guerra, a 29 de 
Outubro de 1914 o governo 
turco, apoiado pelos alemães 
e alarmado pelo eventual 
expansionismo russo no 
estreito de Dardanelos, iniciou 
uma ofensiva contra os portos 
russos do mar Negro: Odessa, 
Sebastopol e Teodosia. A 
marinha turca estava sob o 
comando do vice-almirante 
alemão Von Souchon e, com 
o controlo dos Dardanelos, as 
Potências Centrais impediram 
que a França e o Reino Unido 
enviassem equipamento 
militar para a Rússia e 
recebessem alimentos vindos 
da Ucrânia.

Contra o que seria expectável, 
os russos iniciaram 
rapidamente o ataque à frente 
oriental. Perante a incapacidade 
do exército austro-húngaro de 
obter campanhas vitoriosas, e 
depois de um ataque certeiro 
das tropas russas na Prússia 
Oriental a 15 de Agosto de 
1914, os alemães substituíram 
os seus chefes militares 
por dois dos seus melhores 
generais: Hindenburg e 
Ludendorff. Juntos conseguiram 
expulsar o exército russo de 

terras prussianas, graças ao 
êxito em batalhas como a de 
Tannenberg, no fim de Agosto 
de 1914, e a dos Lagos 
Masurianos, no princípio de 
Setembro.

Embora durante a guerra os 
franceses tenham sido os 
primeiros a utilizar granadas 
de gás lacrimogéneo, a 
primeira grande potência a 
utilizar esta arma em grande 
escala foi, sem dúvida, a 
Alemanha. A 31 de Janeiro  
de 1915, na batalha de 
Bolimov, foram lançados  
18 000 obuses com brometo 
de xileno sobre as posições a 
oeste de Varsóvia. Embora o 
Reino Unido se manifestasse 
contra esta prática, acabou 
por aderir às armas químicas 
e organizou mais ataques 
químicos do que qualquer 
outra potência.

O grande poder destruidor da 
artilharia depressa revelou 
que era perigoso o refúgio ou 
o combate numa fortaleza.  
Na verdade, era muito mais 
fácil sobreviver no interior 
de uma trincheira. Na 
primeira batalha do Marne, 
os exércitos começaram 
a construir trincheiras 
rudimentares, mas, durante  
o Inverno de 1914-1915, 
depois de se perceber que  
a contenda não se ia decidir 
tão depressa como se 
esperava, reconsideraram-se 
as estratégias. Uma das 
primeiras decisões foi a 
construção de grandes 
e complexas redes de 
trincheiras, onde os soldados 
passavam longos períodos. 
Por isso, a Primeira Guerra 
Mundial foi descrita por 
muitos historiadores como 
“uma guerra de trincheiras”.

Conscientes da superioridade 
da marinha britânica, o 
Alto Comando alemão 
decidiu investir em ataques 
subaquáticos, utilizando 
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submarinos. Depressa 
descobriram a eficácia 
desta arma, pois além de 
conseguirem afundar alguns 
couraçados britânicos também 
atacaram navios mercantes, 
com a intenção de cortar 
as linhas de abastecimento 
marítimas (de alimentos, 
armas, matérias-primas, etc.) 
para as Ilhas Britânicas. Uma 
das consequências desta 
política de bloqueio naval foi a 
tragédia do Lusitania, afundado 
por um submarino U-20,  
e que  custou a vida a mais  
de 1100 tripulantes. O facto 
de, entre as vítimas, haver 
mais de cem cidadãos norte- 
-americanos causou a ira do 
gigante americano. A marinha 
alemã, receosa de que um 
novo aliado se viesse juntar 
aos seus inimigos, interrompeu 
durante alguns meses a guerra 
submarina.

A Itália, que em 1882 fizera 
parte da Tríplice Aliança 
com os Impérios Alemão 
e Austro-Húngaro, decidiu 
manter-se neutral no início da 
contenda, argumentando que 
os seus aliados não a tinham 
consultado sobre o ultimato 
à Sérvia e considerando que 
a guerra iniciada era ofensiva 
e não defensiva. Com a sua 
neutralidade, também esperava 
forçar a Áustria-Hungria a 
ceder-lhe as cidades de Trento 
e Trieste. No entanto, uma 
forte campanha na imprensa, 
apoiada pelos sectores 
belicistas mais importantes do 
país, levou o governo a decidir 
entrar na guerra, mas a favor 
da Tríplice Entente. A 23 de 
Maio de 1915, a Itália declarou 
guerra à Áustria-Hungria,  
mas não à Alemanha. Assim,  
abria-se uma nova frente para  
o Império Austro-Húngaro.

O ano de 1916 assistiu a 
longas e sangrentas batalhas. 
A batalha de Verdun, que 
se iniciou em Fevereiro, foi 
uma ofensiva organizada 

pelo exército alemão para se 
apoderar de um local com 
grande valor estratégico e 
sentimental para os franceses. 
A estratégia do chefe do Alto 
Estado-Maior alemão, 
Falkenhayn, consciente da 
impossibilidade de derrotar a 
frente gaulesa e conhecedor da 
superioridade do seu exército, 
consistiu em alimentar uma 
guerra de desgaste, para 
reduzir ao máximo o exército 
francês e obrigá-lo a capitular. 
Embora os alemães tenham 
alcançado prontamente os 
seus primeiros objectivos 
– controlo das vias de 
abastecimento, avanço das 
linhas, infligir muitas baixas ao 
inimigo, etc. –, o general Pétain, 
encarregado de defender a 
cidade de Verdun, conseguiu 
resistir e repelir o exército 
alemão. 

Após a fracassada ofensiva 
dos alemães em Verdun, 
a 24 de Junho de 1916, o 
exército britânico contra-atacou 
a frente alemã, que pouco 
havia avançado, naquela que 
ficou conhecida como batalha 
do Somme. A estratégia do 
ataque consistia em criar uma 
grande barragem de artilharia 
na zona para destruir as 
defesas do inimigo e, deste 
modo, facilitar a passagem da 
infantaria, a que se seguiria 
uma grande carga da cavalaria. 
Tal como em Verdun, o Somme 
converteu-se numa batalha de 
desgaste que, entre as duas 
facções, ceifou a vida a mais 
de 1,2 milhões de vítimas. 

A 15 de Setembro de 1916, na 
batalha de Flers-Courcelette, 
um ataque subsidiário à 
ofensiva do Somme, o exército 
britânico contou pela primeira 
vez na história com o apoio 
de carros blindados (que 
naquela época, e para manter 
o segredo, se chamavam 
“tanques”, visto que sem o 
canhão se assemelhavam a 
tanques de água). 

Depois das derrotas do 
exército russo em 1915 
e 1916 frente às tropas 
das Potências Centrais, 
especialmente às alemãs 
(que lhes infligiu duas duras 
derrotas nas batalhas de 
Tannenberg e dos Lagos 
Masurianos), havia pouca 
confiança na capacidade 
ofensiva da Rússia. Por 
isso, surpreendeu a grande 
habilidade táctica do general 
Alexei Brusilov ao atacar 
a frente oriental em Junho 
de 1916. Ao constatar que 
o exército austro-húngaro 
arriscava as suas tropas de 
reserva perto da zona que 
era fortemente bombardeada 
para assim poder repelir 
rapidamente a infantaria russa, 
que avançava quando o fogo 
cessava, decidiu mudar de 
táctica: em vez de concentrar 
o fogo sobre uma localização, 
orquestrou quatro ataques 
simultâneos sobre uma 
frente ampla e um escasso 
bombardeamento de artilharia. 
O Alto Comando austro-húngaro 
foi apanhado de surpresa, não 
sabendo já para onde enviar as 
tropas de reserva. A ofensiva 
de Brusilov, evidenciou a 
fraqueza do exército austro- 
-húngaro, que doravante 
passou a depender do alemão. 

Nascida na Holanda, 
Margaretha mudou-se para 
Paris em 1900, onde iniciou 
uma fabulosa carreira como 
bailarina exótica. Consolidada 
a sua fama por toda a Europa, 
Margaretha, agora conhecida 
por Mata-Hari (que em língua 
malaia significa “olho do 
dia”), foi recrutada como 
espia tanto pelos franceses 
como pelos alemães. Na 
sua actividade como agente 
dupla participou em festas e 
foi amante de personagens 
importantes, tanto em Paris 
como em Berlim ou Milão, 
ouvindo confidências de 
oficiais e pormenores de 
grande valor estratégico. 
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Em 1917, o governo francês 
prendeu Mata-Hari, acusou-a 
de transmitir informação aos 
alemães e executou-a no 
Bois de Vincennes, a 15 de 
Outubro de 1917. 

A Primeira Guerra Mundial foi 
o primeiro conflito armado 
onde se utilizou a aviação com 
fins ofensivos, defensivos e 
de reconhecimento. Embora 
durante esta contenda a sua 
utilização não tenha sido de 
modo nenhum determinante, 
o domínio do céu revelou-se 
de grande importância 
estratégica, sendo explorado 
em guerras posteriores. 
Entre os melhores pilotos 
da Primeira Guerra Mundial 
encontra-se Manfred von 
Richthofen, conhecido como 
Barão Vermelho, que, a bordo 
do famoso triplano Fokker 
Dr. I, que pintou de vermelho, 
conseguiu abater mais de 80 
aviões inimigos. Morreu em 
combate nos céus de Amiens, 
a 21 de Abril de 1918. 

Embora desde o início da 
contenda a versão oficial 
afirmasse que os Estados 
Unidos se mantinham à 
margem, os norte-americanos 
manifestavam uma preferência 
crescente pelos aliados, 
concedendo grandes créditos 
aos ingleses e aos franceses, 
para que estes lhes pudessem 
comprar produtos. Mas o facto 
de a marinha alemã retomar 
a guerra submarina em 1917 
(quase dois anos depois do 
afundamento do Lusitania, 
que causou grande comoção 
no país), associado a certos 
interesses económicos que 
favoreciam a facção aliada, 
levou a administração do 
presidente Woodrow Wilson a 
declarar guerra à Alemanha, 
em Abril de 1917.

No final de 1916, a Rússia, 
que fazia um grande 
esforço para reabastecer 
o seu exército, estava 

mergulhada na pobreza. O 
descontentamento geral 
em relação à política e ao 
governo do país pelo czar 
Nicolau II era cada vez mais 
patente nas ruas, até que, 
a 8 de Março de 1917, uma 
manifestação de mulheres 
em comemoração do Dia 
Internacional da Mulher se 
converteu num protesto 
maciço contra o czarismo. Os 
revolucionários anti-czaristas 
apoderaram-se da capital, 
São Petersburgo. Dias depois, 
a Duma elegeu um governo 
provisório e Nicolau II abdicou. 
Era o fim do czarismo e o 
início da Revolução Russa.

Nascido da cisão do Partido 
Operário Social-Democrata 
Russo em bolcheviques e 
mencheviques, o Partido 
Bolchevique, liderado por 
Vladimir Ilich Ulianov, também 
conhecido por Lenine, que em 
Novembro de 1917 chegou 
ao poder (Revolução Russa). 
O desejo de paz, motivado 
entre outros aspectos pela 
pobreza da população e pela 
enorme despesa envolvida na 
manutenção de um exército 
já quase desmembrado, 
levaram Lenine a propor um 
armistício aos alemães a 26 
de Novembro, que se converteu 
em capitulação a 3 de Março de 
1918, mediante a assinatura 
do Tratado de Brest-Litovsk. A 
capitulação da Rússia permitiu o 
acesso das Potências Centrais 
às produções pecuárias e 
agrícolas da Ucrânia, Polónia 
e dos países bálticos, e, facto 
ainda mais importante, a 
mobilização de grande parte dos 
seus exércitos da frente oriental 
para França. 

Graças ao reforço das tropas 
chegadas da frente oriental 
após a retirada da Rússia 
do conflito (que permitiu 
ao exército alemão superar 
em infantaria e artilharia o 
inimigo), o general Ludendorff 
conseguiu infligir importantes 

derrotas à aliança franco- 
-britânica entre Março de 
1918 (Amiens, Flandres,  
La Lys) e Maio do mesmo ano, 
quando, depois de atravessar 
o rio Marne, bombardeou Paris 
com um gigantesco canhão 
ferroviário (Kaiser Wilhelm 
Geschütz), que conseguia 
atingir alvos a mais de  
90 quilómetros de distância. 
No entanto, a chegada, por 
mês, de 200 000 soldados 
norte-americanos, associada 
a certos erros tácticos de 
Ludendorff e ao desgaste 
do exército alemão, foram 
inclinando rapidamente a 
balança para o lado aliado.

Embora as principais 
frentes da Primeira Guerra 
Mundial se localizassem 
na fronteira da França com 
a Bélgica (ocupada pelos 
alemães) e nas fronteiras 
do Império Austro-Húngaro, 
com a entrada na guerra do 
Império Otomano ao lado das 
Potências Centrais abriu-se 
um novo palco bélico extra- 
-europeu. Thomas Edward 
Lawrence, mais conhecido 
como Lawrence da Arábia, 
ficou na história pelo seu 
papel no levantamento 
dos povos árabes contra o 
domínio otomano.

Aos poucos, todos os aliados 
das Potências Centrais foram 
abandonando a contenda: 
a Bulgária, vítima de um 
ataque demolidor por parte 
de sérvios, franceses, gregos 
e britânicos, assinou o 
armistício a 30 de Setembro 
de 1918; o Império Otomano, 
acossado pelos britânicos e 
pelas forças árabes, a 30 de 
Outubro; e o Império Austro- 
-Húngaro, atacado pelos 
italianos, a 4 de Novembro. 
Sozinha na contenda, a 
Alemanha assinou o armistício 
a 11 de Novembro de 1918. 
Terminava assim a primeira 
guerra de alcance mundial.
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A 28 de Junho de 1919 foi 
assinado o Tratado de Versalhes, 
preparado na Conferência de 
Paz realizada em Paris entre 
Janeiro e Junho do mesmo ano. 
Todavia, nessa conferência não 
foi permitida a participação da 
Alemanha, a grande derrotada, 
que foi também obrigada a 
aceitar toda a responsabilidade 
moral e material pelos danos 
causados pela guerra. Foram-lhe 
impostas condições duríssimas: 
a perda de todas as colónias; 
a devolução da Alsácia e da 
Lorena à França; a entrega à 
Polónia de Poznan, de parte 
da Alta Silésia e da Prússia 
Oriental; o pagamento de 
grandes indemnizações aos 
países vencedores; e a redução 
do seu exército em número 
e armamento, entre outras 
reparações. Apesar de tudo, 
concluída a assinatura  
do tratado, o presidente  
francês Clemenceau afirmou: 
“Assinou-se a paz.”

Como membro da delegação 
britânica, John Maynard Keynes 
advertiu para a desproporção 
das sanções aplicadas à 
Alemanha e afirmou que as 
condições do tratado não eram 
justas e que não garantiam a 
paz. Devido ao seu desacordo 
com os termos do tratado 
de paz, Keynes abandonou 
a delegação britânica e 
nesse mesmo ano (1919) 
publicou As Consequências 
Económicas da Paz, onde 
defende a necessidade de não 
se asfixiar a Alemanha com 
indemnizações excessivas e 
de se assentar as bases para 
a reconstrução económica da 
Europa.

Em Janeiro de 1918, o 
presidente norte-americano 
Thomas Woodrow Wilson expôs 
os seus famosos 14 pontos 
para se garantir a paz na Europa 
e no mundo. Um ano depois, e 
baseando-se neste documento, 
os países signatários do Tratado 
de Versalhes aceitaram criar 
a Sociedade das Nações que 
pretendia ser um instrumento 
internacional de mediação 
de eventuais conflitos entre 
as potências, encarando a 
diplomacia como uma via muito 
mais eficaz e proveitosa para 
todos. Com sede em Genebra 
entre 1920 e 1946, revelou-se 
incapaz de desempenhar a 
missão para a qual foi criada, 
não tendo conseguido sufocar 
as diversas tensões que foram 
surgindo no período entre as 
guerras e que desembocaram 
na Segunda Guerra Mundial. 
Entre as razões do seu fracasso 
está, para além da ausência de 
países como a Alemanha ou a 
Rússia, o escasso envolvimento 
da grande potência Estados 
Unidos.

Das ruínas do Império dos 
Habsburgo emergiram a 
República da Áustria, a 
República da Checoslováquia 
e a República da Jugoslávia. 
Por seu lado, a Hungria, que 
declarara a sua independência 
a 1 de Outubro de 1918, 
assinou em Junho de 1920 o 
Tratado de Trianon, pelo qual 
perdeu mais de metade do 
seu território a favor da nova 
República da Jugoslávia, da 
República da Checoslováquia 
e da Roménia. Em Novembro 
de 1919, a Bulgária já tinha 
assinado o Tratado de Neuilly, 
que lhe reduziu o território a 

favor da Jugoslávia e Grécia. 
Finalmente, o Tratado de 
Sèvres, de Agosto de 1920, 
forçou o desmembramento 
do Império Otomano, de cujos 
territórios surgiram a Síria, a 
Palestina, a Transjordânia e o 
Iraque, embora subordinados 
ao mandato de França e 
Inglaterra.

Embora fosse conhecida  
como “gripe espanhola”,  
a epidemia de gripe que,  
em quatro meses, contagiou 
mais de metade da população 
mundial e ceifou a vida a perto 
de 50 milhões de pessoas, foi 
observada pela primeira vez no 
Kansas, num acampamento do 
exército. Alguns dos soldados 
sobreviventes foram depois 
destacados para a Europa, de 
onde o vírus se foi propagando 
ao resto do mundo.

Após as eleições alemãs 
de 19 de Fevereiro de 1919 
(por sufrágio indirecto, 
isto é, por eleição da 
Assembleia Nacional, devido 
à necessidade urgente de 
formar um governo) o social- 
-democrata Friedrich Ebert foi 
eleito presidente do Reich. 
Uma das suas primeiras 
iniciativas políticas foi a 
redacção da Constituição de 
Weimar, que transformava 
o antigo Reich numa 
República (da qual Ebert 
seria presidente), e em que 
o governo central passava a 
controlar a maior parte dos 
impostos, reduzindo deste 
modo o poder federal dos 
agora 17 estados (resultantes 
dos antigos 25). A Assembleia 
Nacional reuniu-se em Weimar, 
na Turíngia, daí que este 
período da história alemã seja 
conhecido como República de 
Weimar.

Desde o fim da guerra, a 
Alemanha era um país em 
ruínas, dominado por grandes 
tensões políticas e sociais. 
Devido às dificuldades internas 
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do país, o governo alemão 
advertira já no princípio de 
1921 para a impossibilidade 
de satisfazer os pagamentos 
anuais estabelecidos no 
Tratado de Versalhes. No 
entanto, o governo francês de 
Poincaré ameaçou o alemão 
de que cobraria a quantia 
devida sob a forma de carvão, 
no caso de não ser efectuada 
em marcos. Deste modo, a 11 
de Janeiro de 1923, as tropas 
franco-belgas penetraram na 
região do Ruhr e assumiram 
o controlo das fábricas e 
minas de ferro, carvão e aço. 
Wilhelm Cuno, à frente do 
governo desde 1922, apelou 
à “resistência passiva”, o 
que paralisou grande parte 
da produção da zona. Isto 
mais não fez do que contribuir 
para a inflação, o aumento 
descontrolado do desemprego 
e a falta de confiança na 
economia alemã.

Em Setembro de 1923, o 
chanceler Gustav Stresemann 
(que substituíra Cuno) 
declarou o fim da “resistência 
passiva” e acedeu a negociar 
com os franceses. Esta 
medida provocou um grande 
descontentamento em alguns 
políticos e sectores da 
população, que promoveram 
movimentos golpistas contra 
o governo, como a rebelião 
bávara dirigida por Von Kahr, 
que, a 26 de Setembro de 
1923, proclamou o estado 
de emergência na Baviera 
e se outorgou de poderes 
ditatoriais. É neste cenário 
que surge Adolf Hitler, líder do 
Partido Operário Nacional- 
-Socialista da Alemanha 
(NSDAP, na sua sigla alemã), 
que a 8 de Novembro irrompe 
na cervejaria Burgerbraukeller, 
em Munique, onde estava 
reunido o governo de Von 
Kahr, para impor o seu próprio 
governo. Contudo, o putsch 
seria desmantelado no dia 
seguinte e Hitler foi detido e 
julgado em Abril de 1924.

Perante as dificuldades da 
Alemanha para fazer face às 
indemnizações de guerra, os 
Estados Unidos promoveram 
a aplicação do Plano Dawes, 
que consistia numa redução 
do volume total das dívidas 
alemãs e em importantes 
investimentos por parte dos 
Estados Unidos para reavivar 
a economia alemã. Deste 
modo, pretendia pôr-se em 
funcionamento o sistema 
financeiro internacional: se a  
Alemanha pudesse pagar as  
indemnizações devidas à 
França, Reino Unido e Itália, 
entre outros países, estes 
poderiam devolver o dinheiro 
que os Estados Unidos lhes 
tinham emprestado durante a 
guerra. Dos Estados Unidos 
fluiriam para a Alemanha os 
créditos privados. Por outro 
lado, foram proibidas acções 
agressivas contra a Alemanha 
para a obrigar a satisfazer as 
dívidas contraídas, como a 
tomada da bacia do Ruhr pela 
França.

Depois do fracasso do putsch, 
Adolf Hitler e alguns dos 
seus colaboradores foram 
detidos e julgados por traição. 
Hitler foi condenado a cinco 
anos de prisão, dos quais 
cumpriu apenas nove meses. 
Durante a permanência na 
prisão escreveu o seu famoso 
livro Mein Kampf (A Minha 
Luta), ditado ao secretário 
pessoal, Rudolf Hess, outro 
dos participantes no pusch 
de Munique. A obra é uma 
combinação de elementos 
autobiográficos misturados 
com a exposição da ideologia 
do nacional-socialismo. Anos 
depois, tornar-se-ia o livro de 
cabeceira de toda uma nação.

Após as eleições de Dezembro 
 de 1924, assistiu-se ao 
regresso de posições mais 
radicais, já que tanto o Partido 
Nazi (NSDAP) como o Partido 
Comunista (KPD) perderam 
votos para o Partido Social- 

-Democrata (SPD). Todavia, a 
morte do presidente Friedrich 
Ebert, em Fevereiro de 
1925, obrigou à convocação 
de novas eleições. Nesta 
ocasião, os partidos 
conservadores apresentaram 
um único candidato, Paul von 
Hindenburg, herói da Primeira 
Guerra Mundial. Depois de 
ganhar as eleições, depressa 
se tornou clara a sua intenção 
de preservar a antiga ordem 
económica e social.

Nas eleições presidenciais 
de 1932, Von Hindenburg foi 
reeleito. Todavia, ficou patente 
a onda de popularidade do 
Partido Nacional-Socialista 
de Hitler (ou Partido Nazi), 
que obteve 230 assentos, 
apenas dois a menos do que 
o conjunto de partidos que 
se apresentaram coligados 
(coligação de Weimar). Neste 
contexto, Franz von Papen (que 
deixou o cargo de chanceler 
a 3 de Dezembro de 1932) 
pressionou Hindenburg para 
que este nomeasse como 
chanceler da Alemanha o 
representante do partido 
mais votado, ou seja, Hitler. A 
pressão surtiu efeito e, a 30 
de Janeiro de 1933, Adolf Hitler 
prestou juramento à República.

A 27 de Fevereiro de 1933, 
o Reichstag alemão foi 
incendiado. A polícia incriminou 
e deteve um jovem comunista, 
o que serviu de pretexto a Hitler 
para acusar os comunistas de 
conspirarem contra o governo, 
instando Von Hindenburg 
a assinar um decreto que 
suspendesse as liberdades 
civis. Após a aprovação do 
decreto, o governo prendeu 
os militantes e apoiantes do 
Partido Comunista, incluindo 
os que tinham assento no 
parlamento. Com os principais 
rivais atrás de grades, e sem 
voz nem voto no parlamento, 
Hitler consolidou o seu poder, 
triunfando nas eleições de 
Março de 1933. Finalmente, 
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após a morte de Von 
Hindenburg, a 2 de Agosto de 
1934, Hitler converteu-se em 
Führer da Alemanha, juntando 
na sua pessoa o poder da 
chancelaria, que já detinha, 
com o da Presidência.

Entre 1918 e 1921, travou-se 
uma guerra civil entre o novo 
governo bolchevique, dirigido  
por Lenine e defendido pelo 
Exército Vermelho, e os seus 
opositores, de maioria pró- 
-czarista, defendidos pelo 
Exército Branco. A desordem 
e descoordenação do Exército 
Branco, cujo comando estava 
pulverizado por diversos 
generais que actuavam como 
líderes independentes, impediu 
uma estratégia comum de 
ataque; além disso, o apoio 
internacional que foi recebendo, 
já que o Ocidente temia o 
triunfo do comunismo na 
Rússia, não lhe granjeou o favor 
do campesinato, a classe social 
mais numerosa. Finalmente, 
embora os combates 
com o Exército Branco se 
prolongassem pela década 
de 20, em 1920 o Exército 
Vermelho, liderado por Leon  
D. Trotsky, conseguiu o  
controlo da Rússia.

Um total de 2215 delegados 
da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia 
e das três repúblicas 
caucasianas, Geórgia, Arménia 
e Azerbaijão, fundaram, no  
I Congresso Soviético Unificado, 
a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), 
que integrava um total de 134 
milhões de pessoas. Nesta 
organização federativa, todas 
as repúblicas gozavam dos 
mesmos direitos e podiam 
retirar-se da união quando o 
desejassem. O presidente 
honorário era Lenine, 
embora fosse Estaline quem 
determinava o funcionamento 
da federação e estabelecesse 
um claro domínio da Rússia 
sobre as restantes repúblicas 
soviéticas.

Após a morte de Lenine, 
estabeleceu-se uma espécie 
de triunvirato, com Kamenev, 
Zinoviev e Estaline. Todavia, 
era Estaline quem mandava, o 
qual, no fim de 1929, detinha 
já o controlo total do partido e 
eliminara as possibilidades de 
ascensão dos rivais (Zinoviev, 
Kamenev e Trotsky). Estaline 
governou até à sua morte, que 
ocorreu em Março de 1953.

Depois de, em 1919, criar o 
movimento fascista em Milão 
e de fundar pouco tempo 
depois o Partido Nacional 
Fascista, Mussolini obteve 
35 assentos no Parlamento 
italiano nas eleições de 
1921. Os militantes do seu 
partido encarregavam-se de 
reprimir com extrema violência 
as greves e de boicotar as 
acções levadas a cabo por 
socialistas e comunistas. 
De facto, alcançou tamanho 
poder que ameaçou o governo 
italiano de utilizar a força e 
provocar uma guerra civil se 
não fosse nomeado primeiro- 
-ministro do país. Para garantir 
que se cumpriam as suas 
exigências organizou, no 
fim de Outubro de 1922, a 
Marcha sobre Roma, isto 
é, convocou as massas 
fascistas para Roma, as 
quais se concentraram nos 
arredores da cidade. A 29 de 
Outubro o rei Vítor Manuel 
cedeu e propôs a Mussolini 
que formasse um governo.

Em 1932, no texto sobre 
“Doutrina do Fascismo”, 
Mussolini afirma que o 
fascismo é anticomunista, 
anti-socialista e profundamente 
antidemocrático. Segundo o 
ditador, o fascismo é autoritário 
e fomenta a expansão territorial 
como uma “manifestação 
essencial de vitalidade”. 

Em Portugal, António de 
Oliveira Salazar governou 
o país entre 1932 e 1968, 
período conhecido por Estado 

Novo, um regime autoritário 
e conservador, de inspiração 
fascista. Em Espanha, o 
capitão-geral da Catalunha, 
Miguel Primo de Rivera, 
orquestrou um golpe de Estado 
em Setembro de 1923, com o 
apoio do rei Afonso XIII, e cujo 
mandato durou até Janeiro 
de 1930. Posteriormente, 
em Julho de 1936, o general 
Franco participou no golpe de 
Estado liderado pelo general 
Sanjurjo e pelo general Mola 
contra o governo da Segunda 
República Espanhola, o que 
desencadeou uma guerra civil 
que só terminaria em Abril de 
1939. Durante a contenda, o 
general Franco emergiu como 
líder do Movimento Nacional, 
de raiz militar e católica, e, 
após a sua vitória sobre os 
republicanos, governou a 
Espanha até 1975.

Após a Primeira Guerra 
Mundial, Mustafa Kemal 
Ataturk, oficial do exército 
turco, liderou o Movimento 
Nacional Turco, que estava 
descontente com a repartição 
do Império Otomano entre 
algumas das potências 
aliadas. Pouco tempo depois, 
iniciou-se a Guerra de 
Independência Turca contra 
a Grécia (que ocupara parte 
da Anatólia Central, da Trácia 
Oriental e algumas ilhas do 
mar Egeu), Arménia e França 
(em Aintab, perto da actual 
fronteira com a Síria). Ao 
cabo de sucessivas vitórias 
de Ataturk, a 24 de Julho 
de 1923 foi assinado o 
Tratado de Paz de Lausana, 
pelo qual a Turquia aceitou 
o desmembramento do 
Império Otomano, mas em 
contrapartida ficou com 
as fronteiras que possui 
actualmente, livrando-se do 
pagamento de indemnizações 
de guerra. Kemal Ataturk 
converteu-se em “Pai da Pátria 
Turca” e criou as bases de um 
estado laico.
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Embora a 1 de Janeiro de 
1912 tenha sido criada a 
República da China, sob 
o governo do Kuomintang, 
esta carecia de unidade, 
dado que não controlava 
várias províncias do centro 
e do norte. Em 1926-1927, 
Chiang Kai-Shek, líder do 
Kuomintang, comandou uma 
campanha militar conhecida 
como a Expedição do Norte, 
conseguindo unificar todo o 
país. No entanto, as cisões 
no seio do Kuomintang e 
o confronto entre forças 
conservadoras e forças 
comunistas (que passarão  
a ser lideradas por Mao  
Tsé-Tung) desencadearam  
a Guerra Civil Chinesa que,  
na primeira fase, se 
prolongará até 1937.

Em 1934, o Exército 
Vermelho de Mao Tsé-Tung 
iniciou a chamada “Grande 
Marcha” seguindo um 
percurso de cerca de 12 000 
km do sul ao norte da China. 
A marcha, considerada pelos 
analistas a maior operação 
militar propagandística da 
história, permitiu-lhe escapar 
às tropas de Chiang Kai-  
-Shek, procurar uma base 
de operações mais favorável 
para o Exército Vermelho e 
divulgar a causa comunista 
entre a população.

Nos anos entre as guerras, o 
Reino Unido foi atingido por 
uma alta taxa de desemprego, 
sem dúvida provocada pelo 
grande decréscimo das 
exportações, visto que a 
seguir à Primeira Guerra 
Mundial a procura de produtos 
manufacturados europeus 
decaiu drasticamente. No 
entanto, tanto o aumento 
do desemprego como  a 
conjuntura de recessão 
económica não provocaram 
grandes conflitos sociais, com  
excepção de algumas greves, 
sobretudo em 1926.

Advogado e político indiano, 
“Mahatma” Gandhi chefiou 
o movimento nacionalista 
indiano a partir de 1920.  
A sua política de não- 
-violência para combater o 
domínio britânico – fazendo 
uso de greves de fome ou 
da desobediência civil – era 
muito inovadora. Em 1930, 
liderou a Marcha do Sal, 
uma manifestação contra 
o monopólio britânico da 
produção e distribuição do sal, 
que seria um dos protestos 
mais decisivos da luta pela 
independência da Índia. 
Gandhi foi assassinado a 
30 de Janeiro de 1948 por 
um extremista hindu, quatro 
meses depois de a Índia 
alcançar a independência. 

Em 1926, a “Conferência 
Imperial de Primeiros-Ministros 
dos Domínios e da Grã-  
-Bretanha” aprovou o relatório 
do ministro dos Assuntos 
Exteriores, Arthur Balfour, 
onde se substituía o conceito 
de Império pelo de British 
Commonwealth (“Comunidade 
Britânica”), se estabelecia 
a plena autonomia interna 
das colónias e se reconhecia 
a sua soberania. Após a 
Declaração de Londres de 
1949, o seu nome mudou 
para  Commonwealth of Nations 
(“Comunidade das Nações). 
Actualmente integra 53 Estados, 
a grande maioria antigos 
territórios do império britânico.

Perante o desejo da Alemanha 
de rever o Tratado de 
Versalhes, a França começou 
à procura de alianças entre 
os diversos novos Estados 
que tinham emergido em 
redor do país germânico. 
Assim, em 1921, firmou 
uma aliança militar secreta 
contra a Alemanha com a 
Polónia de Josef Pilsudski 
(que em 1926 fará um golpe 
de Estado e estabelecerá um 
regime autoritário). Três anos 
depois, firmou outra aliança 

com a Checoslováquia de 
Tomas Masaryk (fundador 
da República). Todavia, as 
tentativas francesas para 
fechar o círculo com uma 
aliança entre Checoslováquia e 
Polónia goraram-se, devido ao 
conflito fronteiriço que opunha 
os dois Estados em torno da 
chamada Silésia-Teschen. 

Depois de superar a Primeira 
Guerra Mundial, parecia que 
durante os próximos anos 
a Terceira República viveria 
uma época de tranquilidade 
política e social. A realidade foi 
muito diferente. Os problemas 
económicos do país, em 
resultado por um lado do 
esforço para reparar os danos 
causados pelo conflito bélico e, 
por outro, da pressão exercida 
pelos bancos norte-americanos 
para que se cumprissem os 
prazos dos créditos concedidos 
durante a guerra, propiciaram 
uma situação inflacionária. A 
subida de preços, o decréscimo 
das exportações, o défice 
orçamental do país, etc. 
geraram uma maior agitação 
social, que se traduziu em 
contínuos conflitos e greves, e, 
politicamente, no nascimento 
de diversos partidos políticos 
de feição extremista. 

Durante os “Loucos Anos 
20”, os Estados Unidos 
viveram uma época de grande 
prosperidade. Por um lado, 
o país enriqueceu durante 
a Primeira Guerra Mundial, 
graças à exportação de 
material bélico (entre outros 
produtos) e aos créditos 
concedidos às várias potências 
europeias, principalmente aos 
aliados França e Reino Unido. 
Por outro lado, a capacidade 
industrial europeia (que 
durante a contenda se 
concentrou na indústria do 
armamento) ficara muito 
abalada e a Europa continuava 
a importar dos Estados Unidos 
todos os produtos que não 
conseguia produzir. 
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A lei Volstead (ou Prohibition 
Act), popularmente conhecida 
como Lei Seca, apresentada 
pelo deputado A. J. Volstead, 
converteu-se em emenda 
à Constituição em Janeiro 
de 1919, tendo só sido 
revogada por Roosevelt a 5 
de Dezembro de 1933. A Lei 
Seca, desejada pelos círculos 
puritanos protestantes dos 
estados sulistas que a 
consideravam um meio para 
combater a imoralidade, 
estimulou os grupos do crime 
organizado, que graças ao 
tráfico de álcool conseguiram 
acumular grandes fortunas.

Embora o colapso bolsista  
se tenha prolongado pelo 
mês de Novembro seguinte, 
a “Quinta-Feira Negra” foi o 
primeiro dia do Crash da bolsa. 
Horas depois, na Segunda-Feira 
e Terça-Feira Negras  
(28 e 29 de Outubro) o pânico 
estendeu-se a todo o país. 
Foi consequência de vários 
factores, mas talvez o principal 
fosse a grande especulação 
bolsista durante os “Loucos 
Anos 20”. Os investidores, 
seduzidos pela prosperidade 
económica do país e pela 
facilidade com que se gerava 
lucro mediante investimentos 
em bolsa, começaram a perder-
-se no jogo da especulação, em 
que o aumento dos valores da 
bolsa não tinha que ver com os 
benefícios actuais, mas com 
a expectativa de benefícios 
futuros. Deste modo, com 
empresas que sobreavaliavam 
valores, acima da sua produção 
de benefícios, com empresas 
fictícias criadas com os 
benefícios sobreavaliados de 
outras empresas, etc., criou-se 
uma grande bolha que, ao 
rebentar, provocou uma enorme 
crise mundial. 

Segundo a maioria dos 
historiadores, o Crash 
de 1929 marca o início 
da Grande Depressão, 
que dominaria o cenário 

económico dos Estados 
Unidos e de grande parte do 
mundo durante dez anos. 
O Crash provocou a ruína 
de pequenos e grandes 
investidores, o fecho de 
empresas e a bancarrota de 
muitos bancos. Esta situação 
originou um decréscimo de 
produção, o que causou 
um decréscimo drástico da 
exportação e a eliminação de 
postos de trabalho; os juros 
subiram, o consumo diminuiu 
e entrou-se num processo de 
deflação. 

Em virtude do seu isolamento 
em relação ao mundo 
capitalista, a URSS de Josef 
Estaline não sofreu as 
trágicas consequências da 
Grande Depressão. Embora 
a capacidade de exportação 
tenha sido afectada, em 
resultado da crise dos 
principais importadores, o 
Segundo Plano Quinquenal 
(1933-1938) foi um verdadeiro 
êxito, pois promoveu um 
crescimento industrial nunca 
visto, centrado especialmente 
na indústria pesada, que com 
o tempo ajudaria a URSS a 
transformar-se numa grande 
potência militar. Além disso,  
o aumento de capital  
permitiu-lhe multiplicar  
a produção.

O republicano Herbert  
C. Hoover foi presidente dos 
Estados Unidos entre 1929 e 
1933. Quando ainda não tinha 
cumprido um ano de mandato, 
ocorreu o Crash da Bolsa.  
A princípio, tentou 
desdramatizar a situação, 
argumentando que a crise era 
passageira, mas não tardou a 
ver-se obrigado a implementar 
medidas para reactivar a 
economia. No entanto, a 
sua política não promoveu 
o impulso esperado para a 
economia e granjeou-lhe a 
hostilidade de grande número 
de compatriotas. 

O democrata Franklin  
D. Roosevelt ganhou as 
eleições presidenciais  
ao republicano Herbert  
C. Hoover e tomou posse  
a 4 de Março de 1933.  
A sua política económica, 
New Deal, promoveu a 
intervenção do Estado nos 
sectores económico e social. 
Assim, procurou estimular 
a economia mediante o 
investimento estatal na 
construção de grandes 
infraestruturas e obras 
públicas, como barragens 
hidroeléctricas, estradas, 
escolas, etc.; lançou apoios 
sociais para as camadas mais 
desfavorecidas da população; 
promoveu um maior controlo 
sobre os bancos; concedeu 
subvenções às indústrias para 
estimular a sua recuperação.

A Legião Condor nazi foi 
extremamente importante para 
o exército “nacional”, que não 
possuía força aérea. Composta 
por cinco mil homens, dispunha 
de caças, bombardeiros, aviões 
de reconhecimento, baterias 
pesada e de campanha.  
Foi a responsável pelo ataque 
aéreo contra a população civil 
de Guernica. 

Em Setembro de 1938, o 
chanceler alemão Adolf Hitler, 
o primeiro-ministro italiano 
Benito Mussolini, o seu colega 
francês Édouard Daladier e 
o primeiro-ministro britânico 
Arthur Neville Chamberlain 
assinaram na capital bávara o 
Tratado de Munique, um acordo 
que impunha à Checoslováquia 
a cedência da região dos 
Sudetas à Alemanha de Hitler, 
que ameaçava com a guerra 
se tal não acontecesse. 
Hitler, que em Março havia 
anexado a Áustria, afirmava 
que os alemães dos Sudetas 
estavam a ser vítimas de grave 
repressão. Com esta cedência, 
a França e o Reino Unido 
conseguiram adiar a temida 
confrontação.
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A invasão da Polónia é a 
primeira agressão bélica 
ordenada por Hitler, que 
desencadeou a Segunda 
Guerra Mundial. A 1 de 
Setembro de 1939, o exército 
nazi pôs em marcha a 
operação Fall Weiss (“Caso 
Branco”), que se concretizou 
na invasão da Polónia através 
do corredor polaco, na costa 
norte do mar Báltico, pela 
cidade de Danzig, antigo 
território do extinto Império 
Alemão. Esta zona passara 
para mãos polacas pelo 
Tratado de Versalhes (1919), 
após a derrota dos alemães 
na Primeira Guerra Mundial.

Devido à situação estratégica 
da Noruega, tanto a 
Alemanha como a França 
e o Reino Unido tinham já 
previsto a invasão do país no 
início de 1940. Apenas nove 
horas antes de os ingleses 
alcançarem as costas 
norueguesas, a 7 de abril de 
1940, os alemães chegaram 
secretamente às águas 
territoriais de Stadland, 
Bud e Vestfjorden, no país 
nórdico, adiantando-se assim 
aos planos dos aliados. 
Na noite de 8 de Abril de 
1940, os alemães lançaram 
a Operação Weserübung 
e desembarcaram 
repentinamente em solo 
norueguês para atacar  
Oslo e Trondheim. O exército 
norueguês foi apanhado  
de surpresa e derrotado.

A 13 de Maio de 1940, 
perante a Câmara dos 
Comuns britânica, Winston 
Churchill (1874-1965), 

que substituíra Neville 
Chamberlain como primeiro- 
-ministro do Reino Unido, 
pronunciou um discurso 
decisivo para a evolução  
da Segunda Guerra Mundial. 
Meses depois, Churchill fez 
outros dois discursos:  
a 4 de Junho, «Lutaremos  
nas praias», e a 18 do 
mesmo mês, da «hora mais 
gloriosa», que tiveram grande 
repercussão na opinião 
pública britânica.

A Luftwaffe, a força aérea 
alemã da era nazi, começou 
a ser planeada secretamente 
durante os anos 20, depois 
da derrota na Grande 
Guerra. Quando Hitler 
chegou ao poder, apoiou 
o projecto tanto política 
como financeiramente, 
dando à Luftwaffe um papel 
determinante na futura 
contenda. A chamada 
“guerra relâmpago”, utilizada 
na invasão da Polónia, foi 
uma táctica inovadora que 
consistiu no uso de divisões 
blindadas de tanques, 
artilharia e infantaria 
motorizadas com um apoio 
aéreo nunca visto até então, 
liderado pelos bombardeiros 
Stukas.

Escudada atrás da Linha 
Maginot e depois dos 
acontecimentos inquietantes 
vividos na Polónia e na 
Noruega, a França pôde 
desfrutar de um período de 
relativa tranquilidade. Não 
obstante, a 10 de Maio de 
1940, a Wehrmacht (as 
forças armadas alemãs) 
iniciara um ataque em terras 

belgas e francesas que 
desembocará na capitulação 
do governo francês a 22 
de Junho do mesmo ano. 
Com esta derrota começou 
o regime de Vichy, centro 
do governo colaboracionista 
francês. Liderada pelo 
marechal Philippe Pétain, a 
França de Vichy foi instaurada 
em parte do território, bem 
como em todas as colónias, 
significando a liquidação da 
democracia parlamentar no 
país. Este regime autoritário 
manteve-se até Dezembro de 
1944, coincidindo com o fim 
da contenda.

No fim de Julho de 1940,  
o panorama para os Aliados 
era desolador: a Europa 
sucumbira quase sem 
resistência às forças nazis 
que avançaram por uma 
grande parte do continente. 
Inglaterra estava sozinha 
frente às tropas de Hitler. 
Estas, lideradas pela 
Luftwaffe, muito superior à 
RAF inglesa, avançaram para 
o Reino Unido, pois Hitler 
dera luz verde à invasão.  
A 15 de Agosto de 1940, a 
Luftwaffe entrou em acção 
com mais de 1500 aviões 
e resultados devastadores, 
mas com ordens estritas para 
evitar cidades ou centros 
civis. Não obstante, devido a 
um erro, na noite de 24 para 
25 de Agosto, os alemães 
bombardearam Londres, e 
Churchill respondeu com o 
envio de bombardeiros para 
território alemão. A guerra 
recrudesceu. Mas, por fim, 
a 15 de Setembro de 1940, 
a RAF consumou a vitória 
inglesa, abatendo mais de 
sessenta caças alemães. 
A Luftwaffe retirou-se para 
outras frentes. O Reino Unido 
tinha ganhado a batalha.

Embora poucos dias antes 
do início da Segunda Guerra 
Mundial a Alemanha tivesse 
assinado um tratado de 
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não-agressão com a União 
Soviética (a 23 de Agosto 
de 1939), a 22 de Junho 
de 1941 Hitler violou o 
pacto e iniciou a Operação 
Barbarossa, uma acção que 
pretendia pôr cobro à ameaça 
russa na frente oriental.  
O principal propósito desta 
operação bélica era assestar 
um golpe rápido e definitivo 
na União Soviética, numa 
guerra que não se devia 
estender por mais de dois 
meses. Embora o efeito 
surpresa jogasse a favor dos 
alemães, que conseguiram 
vitórias-relâmpago nas 
primeiras semanas, depressa 
se tornou evidente que a 
guerra não seria tão veloz 
como se pretendia. A 5 de 
Dezembro de 1941, perante 
a incapacidade das tropas 
alemãs (desmoralizadas, 
famintas e mortas de frio) de 
tomar Moscovo, a fracassada 
Operação Barbarossa foi 
interrompida.

A 7 de Dezembro de 1941, 
a armada imperial japonesa 
levou a cabo um ataque 
surpresa contra a base naval 
norte-americana de Pearl 
Harbor, Havai. O ataque 
apanhou desprevenido o 
exército norte-americano 
porque, por um lado, não 
houve qualquer declaração 
de guerra prévia por parte 
do Japão e, por outro, os 
dois países mantinham um 
bom relacionamento a nível 
diplomático. O objectivo 
do ataque era neutralizar a 
força naval norte-americana 
no Oceano Pacífico. No dia 
seguinte ao ataque, Franklin 
D. Roosevelt declarou guerra 
ao Japão, o que, dado o jogo 
de alianças estabelecido, 
fez com que a Itália e a 
Alemanha declarassem 
guerra aos Estados Unidos 
três dias depois (a 11 de 
Dezembro).

Não há dúvida de que a 
entrada dos Estados Unidos 
na contenda abriu uma nova 
frente no Oceano Pacífico, 
onde se travaram numerosas 
batalhas aeronavais. Assim, 
por ordem do almirante 
Yamamoto, a 4 de Julho de 
1942 iniciou-se um ataque 
contra a base norte- 
-americana nas ilhas Midway 
(a noroeste do Havai).  
O resultado final da batalha 
foi altamente prejudicial  
para os interesses nipónicos, 
que perderam grande 
capacidade ofensiva.

No âmbito da chamada 
Operação Azul, pela qual a 
Alemanha pretendia apoderar-
-se dos campos petrolíferos 
do Cáucaso, a Wehrmacht 
iniciou uma ofensiva contra 
a cidade de Estalinegrado 
(actual Volgogrado), a 23 de 
Agosto de 1942. O exército 
alemão não tardou a controlar 
grande parte da cidade, 
mas não conseguiu sufocar 
todos os focos de resistência 
interna, que atrasaram a 
progressão. Este atraso 
permitiu que, em Novembro, 
uma contra-ofensiva soviética 
conseguisse cercar o exército 
alemão, que depressa se 
viu debilitado devido à falta 
de alimentos, ao frio e 
aos contínuos ataques. A 
derrota alemã na batalha de 
Estalinegrado marcou o início 
do declínio da Wehrmacht e 
ficou para a história como 
uma das batalhas mais 
sangrentas de toda a história 
da humanidade.

Com o objectivo de limpar as 
rotas navais no Mediterrâneo 
e iniciar em simultâneo 
uma campanha contra a 
Itália, um dos principais 
aliados da Alemanha, em 
Julho de 1943 teve início a 
chamada Operação Husky, 
que tinha como objectivo 
concreto conquistar a ilha da 
Sicília. Dirigida pelo general 

Eisenhower, a ofensiva 
dos aliados consistiu no 
desembarque de dois 
exércitos, um norte- 
-americano, sob o comando 
do general Patton, e outro 
britânico, sob as ordens do 
general Montgomery.

Após a dolorosa derrota da 
Wehrmacht em Estalinegrado, 
Hitler quis organizar uma 
grande ofensiva (“a vitória 
de Kursk será um farol que 
iluminará o mundo”, afirmou) 
que detivesse o avanço 
do Exército Vermelho e lhe 
aplicasse um duro golpe que, 
ao mesmo tempo, permitisse 
ao exército alemão recuperar 
a iniciativa. Finalmente, a 
vitória sorriu ao Exército 
Vermelho em Agosto de 1943, 
uma data que confirmou o 
declínio do exército alemão 
já patente em Estalinegrado 
e que propiciou o avanço 
ininterrupto e inexorável do 
Exército Vermelho para Berlim.

Na madrugada de 6 de Junho 
de 1944 – o dia D – dez 
divisões norte-americanas, 
britânicas e canadianas, 
depois de atravessarem o 
canal da Mancha, tomaram 
o território entre os rios Orne 
e Vire, na região francesa da 
Normandia, com a intenção 
de invadir a França de Vichy. 
Embora não conseguissem 
todos os objectivos previstos, 
instalaram-se em sólidas 
posições militares – 
chamadas cabeças-de- 
-praia – graças às quais, ao 
longo dos dias seguintes, 
desembarcaram 250 000 
homens e 50 000 veículos.  
O desembarque da 
Normandia, que continua 
a ser a maior operação de 
invasão por mar da história, 
foi dirigida pelo general 
norte-americano Dwight 
D. Eisenhower, que depois 
seria eleito trigésimo-quarto 
presidente dos Estados 
Unidos.
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O campo de concentração 
de Stutthof, construído 
em Setembro de 1939, 
foi o primeiro campo de 
concentração nazi edificado 
fora da Alemanha. Localizava- 
-se numa zona isolada, a 
34 km a leste de Gdansk 
(Polónia). De início, foi um 
“campo de internamento” 
civil administrado pela polícia 
de Danzig. Em Novembro 
de 1941, foi transformado 
num campo de “educação 
laboral”, administrado 
pelo Sicherheitsdienst, o 
serviço de segurança nazi. 
Finalmente, em Janeiro de 
1942, tornou-se um campo 
de concentração regular e, 
um ano mais tarde, construiu-
-se no local um crematório 
e uma câmara de gás. 
Embora a transferência de 
prisioneiros de Stutthof para 
outros campos se iniciasse 
em Janeiro de 1945, quando 
as tropas soviéticas o 
libertaram, a 9 de Maio de 
1945, encontraram cerca 
de 100 prisioneiros que se 
tinham escondido antes 
da “fuga nazi”. Foi o último 
campo nazi libertado.

A batalha das Ardenas – 
região montanhosa entre a 
Bélgica, o Luxemburgo e a 
França –, que se desenrolou 
entre 16 de Dezembro de 
1944 e 25 de Janeiro de 
1945, era muito ambiciosa 
segundo o projecto original 
de Hitler, que acreditava 
numa rotunda derrota aliada. 
Durante a primeira semana, 
o exército alemão conseguiu 
algumas vitórias parciais, 
mas ao fim de um mês de 
confronto e do consequente 
fracasso da ofensiva nazi, 
Hitler não conseguiu evitar a 
derrota final. Esta sangrenta 
batalha deixou a Alemanha 
ferida de morte na frente 
ocidental.

A Conferência de Yalta – 
também conhecida como 
Conferência da Crimeia – foi 
a reunião que juntou, de 4 
a 11 de Fevereiro de 1945, 
“os três grandes”: Josef 
Estaline, Winston Churchill e 
Franklin D. Roosevelt, chefes 
de governo da URSS, do 
Reino Unido e dos Estados 
Unidos, respectivamente. 
O encontro serviu para 
discutir a ocupação 
conjunta da Alemanha e os 
planos para a Europa do 
pós-guerra. Entre outros 
pontos, a Alemanha seria 
desmilitarizada e dividida em 
quatro zonas de ocupação 
(URSS, EUA, Reino Unido 
e França), teria de pagar 
pesadas indemnizações e os 
criminosos de guerra seriam 
julgados.

Segundo a tese geralmente 
aceite, às primeiras horas 
da tarde de 30 de Abril de 
1945, enquanto se travava a 
batalha final de Berlim, Hitler 
e Eva Braun reuniram- 
-se com os colaboradores  
na sala dos mapas do bunker 
da chancelaria do Reich, 
onde estavam escondidos, 
tendo-se despedido deles. 
Poucos minutos depois, 
ouviu-se um disparo abafado. 
Quando abriram a porta, 
encontraram Hitler morto com 
um tiro na cabeça. Eva Braun, 
com quem ele se casara na 
véspera, suicidou-se com 
cianeto. Há, no entanto, 
alguns historiadores que 
põem em causa a tese do 
suicídio. 

A 6 de Agosto de 1945, Paul 
Tibbets, a bordo do Enola Gay, 
um bombardeiro B-29, lançou 
a primeira bomba atómica 
da história utilizada numa 
guerra. O nome de código 
da bomba era Little Boy e o 
alvo a cidade de Hiroxima, 
no Japão. Mas, para além do 
efeito devastador imediato  
– estima-se que no fim de 

1945 a bomba já tinha 
morto 140 000 pessoas 
–, o seu efeito completo 
só se manifestou passado 
um longo período, devido à 
permanência de radiação 
residual no solo.

Depois dos mortíferos 
ataques atómicos de 
Hiroxima e Nagasáqui,  
o Japão foi obrigado a  
render-se. A 15 de Agosto  
de 1945, o imperador 
Hirohito proferiu o discurso 
de capitulação perante a 
nação japonesa. A rendição 
oficial teve lugar no 
couraçado Missouri, na baía 
de Tóquio, a 2 de Setembro. 
Encerrou-se assim a última 
frente da guerra.

Após a capitulação da 
Alemanha em Abril de 1945, 
a Alemanha foi ocupada 
militarmente pelos Aliados. 
De 17 de Julho a 2 de Agosto 
do mesmo ano, os chefes 
dos governos da URSS, do 
Reino Unido e dos Estados 
Unidos reuniram-se na 
Conferência de Postdam, 
perto de Berlim. Entre outros 
acordos, decidiu-se dividir o 
território alemão em quatro 
zonas de ocupação: a oriental 
seria controlada pela URSS, e 
a ocidental pela França, pelo 
Reino Unido e pelos Estados 
Unidos. A cidade de Berlim, 
embora situada dentro da 
zona de ocupação soviética, 
seria dividida da mesma 
forma.
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Entre 20 de Novembro de 1945 
e 1 de Outubro do ano seguinte, 
decorreram os Julgamentos 
de Nuremberga, dos principais 
representantes do regime 
nazi. Entre os 611 acusados, 
encontravam-se Rudolf Hess, 
secretário particular de Hitler; 
Hermann Goering, comandante- 
-chefe da Luftwaffe e presidente 
do Reichstag; e Joachim 
von Ribbentrop, ministro 
dos Assuntos Exteriores. 
Joseph Goebbels, ministro 
da Propaganda, suicidara-se 
depois de a Alemanha perder a 
Segunda Guerra Mundial.

Quando Roosevelt morreu em 
1945, o seu sucessor, Harry  
S. Truman, quis evitar por todos 
os meios a extensão do poder 
soviético na Europa. Por seu 
turno, o primeiro-ministro inglês 
Winston Churchill proferiu no 
Westminster College, em Fulton 
(Missouri), um famoso discurso 
em que avisava os Estados 
Unidos de que a URSS, que fora 
sua aliada durante a Segunda 
Guerra Mundial, já os traíra: 
“De Stettin no Báltico a Trieste 
no Adriático, uma cortina de 
ferro caiu sobre o continente.” 
Estaline considerou este 
discurso um “apelo à guerra” e 
Truman optou por se distanciar 
do primeiro-ministro britânico 
para manter o equilíbrio entre 
os Aliados. 

George Marshall, secretário de 
Estado norte-americano, propôs, 
em 1947, a criação de um plano 
de auxílio à economia europeia, 
destruída pela guerra. Entre 
1948 e 1952, a Europa recebeu 
13 000 milhões de dólares.  
Os beneficiários do plano foram: 
Alemanha Ocidental, Áustria, 
Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, 
França, Grécia, Irlanda, Islândia, 
Itália (incluindo o Território Livre 

de Trieste), Noruega, Países 
Baixos, Portugal, Reino Unido, 
Suíça e Suécia; a Turquia 
também foi beneficiada.  
A URSS e os países da sua 
órbita recusaram participar 
desde o primeiro momento. 
A Espanha, que embora 
não tivesse participado na 
Segunda Guerra Mundial estava 
devastada pela guerra civil, foi 
excluída por se encontrar sob 
o regime de Franco. Todavia, 
a Espanha viria a receber 
empréstimos americanos a 
partir da década de cinquenta.

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é um 
documento “orientador” 
adoptado a 10 de Dezembro 
de 1948, em Paris, pela 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas – a ONU tinha sido 
fundada em 1945, depois da 
Segunda Guerra Mundial. Este 
tratado está estruturado em 
30 artigos, que constituem os 
Direitos humanos de carácter 
civil, político, social, económico 
e cultural considerados básicos.

Estaline recusou beneficiar 
do Plano Marshall e proibiu 
também os países da Europa 
de Leste sob a órbita comunista 
de participarem no mesmo. 
Em Junho de 1949, como 
alternativa ao auxílio americano, 
Moscovo anunciou a criação 
do Conselho de Assistência 
Económica Mútua, o COMECON, 
que coordenaria a reconstrução 
dos países de Leste. Foi 
dissolvido em 1991.

Foram vários os acontecimentos 
que provocaram a divisão 
definitiva da Alemanha em dois 
Estados. Em primeiro lugar, 
em 1948 o golpe de Praga 
provocou a reunificação das 
áreas ocupadas pelos Aliados. 

Além disso, foi aprovado que 
esta zona receberia ajuda do 
Plano Marshall e realizou-se uma 
reforma monetária, tida como 
uma verdadeira provocação 
por Moscovo. Estaline decidiu 
então o bloqueio terrestre de 
Berlim, que se encontrava no 
sector oriental. Durante um 
ano, a parte da cidade que 
não estava sob domínio russo 
teve de ser abastecida por 
via aérea. Finalmente, a 8 de 
Maio de 1949, constituiu-se a 
República Federal, com capital 
em Bona. A 7 de Outubro teve 
lugar a resposta soviética, 
com a criação da República 
Democrática Alemã.

Em 1947, o subcontinente 
indiano celebrou o fim de mais 
de 190 anos de colonialismo 
britânico. A partir desse 
momento, o território indiano 
ficou dividido em dois Estados 
independentes: um Estado 
hindu, a União Indiana, e um 
Estado muçulmano, o Paquistão. 
O primeiro chefe de governo 
indiano foi Jawaharlal Nehru, 
enquanto Ali Jinnah assumiu o 
poder no governo paquistanês.

A 14 de Maio de 1948, David 
Ben-Gurion (1886-1973) 
proclamou o nascimento 
do Estado de Israel frente a 
um retrato de Theodor Herzl, 
fundador do sionismo. Em 
consequência desta declaração 
de independência, o país foi 
atacado imediatamente por 
sete Estados árabes – Egipto, 
Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, 
Arábia Saudita e Iémen –, o que 
significou o começo da Guerra 
de Independência de Israel. 
No princípio de 1949, ainda 
a guerra não tinha terminado, 
realizaram-se as primeiras 
eleições para o parlamento 
israelita, tendo Ben-Gurion sido 
eleito primeiro-ministro.

Após a Segunda Guerra 
Mundial, reatou-se a guerra civil 
chinesa entre os nacionalistas 
de Chiang Kai-Shek e os 
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rebeldes comunistas de 
Mao Tsé-Tung. Em 1949, os 
comunistas proclamaram a 
criação da República Popular da 
China. Após a derrota, Chiang 
Kai-Shek refugiou-se com o seu 
governo na ilha de Taiwan. 

A guerra da Coreia (1950-1953) 
foi o primeiro conflito bélico da 
Guerra Fria. Entre 1910 e o fim 
da Segunda Guerra Mundial, a 
Coreia estivera ocupada pelo 
Japão, mas, após a rendição 
nipónica, os norte-americanos 
dividiram o país pelo Paralelo 
38: o Norte foi ocupado por 
tropas soviéticas e o Sul por 
tropas norte-americanas. 
O fracasso da convocatória 
de eleições em 1948 só fez 
aumentar a divisão: o Norte 
estabeleceu um governo 
comunista e as escaramuças 
fronteiriças nunca cessaram. Em 
Junho de 1950, o exército norte-
-coreano atravessou a linha de 
demarcação e a guerra rebentou 
entre o Norte, apoiado por forças 
da China e da URSS, e o Sul, 
auxiliado por um comando das 
Nações Unidas. Ao fim de três 
anos de guerra, com mais de um 
milhão de mortos e milhares de 
desaparecidos, o armistício de 
1953 voltou a fixar a fronteira no 
Paralelo 38 criando-se uma zona 
desmilitarizada de 4 quilómetros 
entre os dois países.

Durante a Guerra Fria, o poder 
das armas nucleares levou 
a uma frenética corrida ao 
armamento por parte das 
potências dos dois blocos. Em 
1949, por exemplo, os soviéticos 
conseguiram detonar uma 
réplica da bomba de Nagasáqui 
(Joe 1) em Semipalatinsk 
(Cazaquistão). Graças aos 
avanços da fusão nuclear, a 
1 de Novembro de 1952, os 
EUA detonaram Ivy Mike, a 
primeira bomba de hidrogénio 
ou termonuclear, em Enewetak, 
um atol das Ilhas Marshall. Com 
um poder explosivo de 10,4 
megatoneladas de TNT, gerou 
uma bola de fogo de  

5 km de diâmetro e uma nuvem 
em forma de cogumelo com  
17 km de altura, além de abrir 
 uma cratera de 1,9 km de 
diâmetro e 50 m de profundidade 
e de desintegrar parte do 
atol. Em 1963, as potências 
nucleares assinaram um tratado 
que proibia qualquer tipo de 
ensaio nuclear na atmosfera.

Com a intenção de colectivizar 
e industrializar rapidamente 
a União Soviética, a partir 
de 1928 Estaline aplicou os 
“planos quinquenais”. A URSS 
deixou de ser uma sociedade 
maioritariamente agrária para 
se tornar uma grande potência 
industrial, tornando-se a 
segunda maior economia do 
mundo após a Segunda Guerra 
Mundial. Mas a era estalinista 
foi também marcada pela fome, 
deportações e execuções em 
massa – sobretudo durante 
a “Grande Purga” do final da 
década de 30. Estaline morreu 
a 5 de Março de 1953. O seu 
sucessor, Nikita Krutchev, 
denunciou as purgas de 
Estaline e prometeu uma época 
menos repressiva na URSS.

Robert Capa (1913-1954) é 
um dos mais reconhecidos 
fotojornalistas de guerra do 
século XX. Da sua trajectória 
profissional destaca-se 
igualmente a fundação, em 
1947, com David Chim Seymour, 
Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger e William Vandivert, da 
agência Magnum Photos, uma 
das primeiras cooperativas 
de fotógrafos independentes. 
Cobriu diferentes conflitos 
bélicos, como a Guerra Civil 
de Espanha – Morte de um 
Miliciano é uma das suas 
imagens mais famosas –, a 
Segunda Guerra Mundial  – são 
clássicos os seus instantâneos 
do desembarque na Normandia 
–, a guerra árabe-israelita de 
1948 ou a guerra da Indochina. 
Precisamente quando, a 25 
de Maio de 1954, cobria este 
último conflito, Capa pisou 

uma mina e morreu. A guerra 
da Indochina estava então 
perto do fim. Com início em 
1945, este conflito colonial 
opôs a França à Liga para a 
Independência, o Viet Minh de 
Ho Chi Minh, que reclamava a 
independência da Indochina 
francesa (Camboja, Laos e 
Vietname). A França sofreu uma 
derrota histórica que marcou o 
início do desmoronamento do 
seu poderio colonial.

Em Julho de 1956, o presidente 
egípcio Gamal Abdel Nasser 
decidiu nacionalizar o canal 
de Suez com o objectivo de 
financiar parte da construção 
da barragem de Assuão – os 
Estados Unidos e o Reino Unido 
recusaram-se a fazê-lo. Em 
Novembro, a França e o Reino 
Unido, os principais accionistas 
do canal, juntamente com 
tropas de Israel, lançaram uma 
operação militar para recuperar 
o controlo da infraestrutura. 
Como represália, o Egipto, 
bloqueou o canal. No princípio 
de 1957, depois da intervenção 
da ONU, completou-se a retirada 
das potências europeias e 
de Israel. O canal reabriu no 
mesmo ano e foi administrado 
por Nasser até 1967.

A 4 de Outubro de 1957, a 
URSS colocou em órbita o 
primeiro satélite artificial da 
história. Recebeu o nome 
de Sputnik, palavra russa 
que significa “companheiro 
de viagem”. Foi lançado 
num foguetão a partir do 
cosmódromo de Baikonur, 
no Cazaquistão. O satélite, 
que orbitou a Terra a uma 
altitude máxima de 938 km, 
recolheu informação sobre a 
densidade das camadas altas 
da atmosfera e a propagação 
de ondas de rádio na ionosfera. 
Porém, para além destes  
dados, o lançamento bem- 
-sucedido do Sputnik significou 
o início da corrida espacial entre 
os Estados Unidos e a URSS 
no âmbito da Guerra Fria. Anos 
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depois, em 1961, os soviéticos 
alcançaram outro feito: foram 
os primeiros a enviar um 
homem para o espaço.  
O cosmonauta Yuri Gagarine 
descreveu uma órbita em volta 
da Terra na nave Vostok.

Em 1952, Fulgencio 
Batista depôs o presidente 
democrático Carlos Prio 
Socarras. Batista, instaurou 
uma sangrenta ditadura com 
o argumento de combater o 
comunismo, o que suscitou 
uma oposição generalizada, 
liderada internamente pelo 
Movimento 26 de Julho, de Fidel 
Castro. No final de Novembro 
de 1956, um grupo de 82 
guerrilheiros do Movimento 26 
de Julho, treinados no México, 
embarcaram no iate Granma 
rumo a Cuba. Chefiado por Fidel 
Castro, o grupo era composto, 
entre outros, por Raúl Castro, 
Camilo Cienfuegos, Juan 
Almeida e Che Guevara. Foram 
os anos da Revolução Cubana, 
que culminou no derrube de 
Batista, a 1 de Janeiro de 1959.

Até 2 de Julho de 1964, 
quando se promulgou a Civil 
Rights Act (Lei de Direitos 
Civis), nos EUA, os brancos e 
os negros não desfrutavam os 
mesmos direitos. A realidade 
reflectia claramente estas 
desigualdades: a população 
negra não se podia inscrever 
nos censos eleitorais, não 
tinha acesso a empregos 
qualificados, era obrigada a 
ceder o lugar no autocarro aos 
brancos, etc. Uma vez posta em 
prática, a lei teve uma enorme 
repercussão em todo o país. 
Proibiu-se a discriminação nos 
locais públicos, no governo 
e no mercado de trabalho. 
Martin Luther King – recordado 
pelo célebre discurso I have a 
dream – e Malcolm X são os 
nomes mais conhecidos entre 
os muitos que naqueles anos 
lutaram por uma sociedade 
mais igualitária.

Foi concretamente durante a 
noite de 12 para 13 de Agosto 
de 1961 que se edificou, a 
pedido da RDA, este muro de 
120 quilómetros que separaria 
durante 28 anos a Alemanha 
Ocidental da Oriental. Também 
conhecido como “Muro da 
Vergonha”, tornar-se-ia o 
símbolo mais sombrio da 
Guerra Fria e uma das imagens 
mais ilustrativas da história da 
Europa da segunda metade do 
século XX.

A descolonização africana teve 
lugar no contexto da Guerra Fria. 
As potências europeias temiam 
que as suas colónias aderissem 
ao comunismo como forma  
de obter a independência. 
Também desejavam libertar-se 
da carga económica que 
representava manter grandes 
impérios. Na maior parte das 
colónias britânicas e francesas, 
os dois maiores colonizadores 
de África, a transição para a 
independência produziu-se de 
forma pacífica. Foi o caso do 
Burkina Faso – denominado 
República do Alto Volta até  
1984 –, que se tornou 
independente de França  
a 5 de Agosto de 1960. 

Tendo como aliados soldados 
cubanos ex-combatentes, 
em 1961, os Estados 
Unidos tentaram ocupar a 
ilha caribenha, que naquele 
momento já estava nas 
mãos dos revolucionários, 
liderados por Fidel Castro, 
penetrando nesta baía que 
deve o seu nome à suinicultura 
e à produção de presunto. 
Esperava-se uma vitória fácil, 
mas a invasão falhou, tendo 
havido mais de cem baixas 
entre o exército atacante. Em 
menos de três dias, os cubanos 
fizeram mais de mil prisioneiros 
e apreenderam uma quantidade 
importante de material bélico. 
As relações entre Cuba e os 
Estados Unidos degradaram-se, 
o que levou ao corte de 
relações entre os dois países. 

Em 1962, a crise dos mísseis 
entre os dois Estados, com o 
envolvimento da URSS liderada 
por Krutchev, chegou a ameaçar 
a paz mundial.

A Comissão Warren foi criada  
a 29 de Novembro de 1963 
para investigar o assassinato 
do presidente, ocorrido em 
Dallas a 22 do mesmo mês.  
A comissão recebeu o nome 
do seu presidente, Earl Warren, 
magistrado e presidente do 
Supremo Tribunal dos EUA. 
Concluiu que houvera apenas 
três disparos da autoria 
de Lee Harvey Oswald, que 
teria actuado sozinho, sem 
nenhum apoio, para assassinar 
o presidente. Concluiu-se 
também que o assassinato 
de Oswald por Jack Ruby – um 
empresário ligado à máfia –, 
dois dias depois, quando era 
transferido para a prisão, 
fora igualmente uma acção 
individual. As conclusões 
da Comissão Warren não 
agradaram a muita gente, já 
que permaneceram algumas 
dúvidas por esclarecer.

Citações do presidente Mao 
Tsé-Tung, mais conhecido no 
Ocidente como Livro Vermelho, 
foi publicado em Abril de 1964 
pelo governo da República 
Popular da China. Trata-se de 
uma compilação de citações e 
discursos proferidos por Mao 
Tsé-Tung, enquanto presidente 
da República Popular da 
China; a selecção foi realizada 
por Lin Biao, então ministro 
de Defesa. Este livro foi um 
dos instrumentos cruciais 
de doutrinamento ideológico 
durante a Revolução Cultural.

Nascido em Rosario (Argentina), 
Ernesto Che Guevara (1928- 
-1967) foi um dos ideólogos 
e comandantes da Revolução 
Cubana, chefiada por Fidel 
Castro. Depois de conseguir 
depor o ditador cubano Batista, 
foi um dos principais dirigentes 
do governo cubano – embaixador, 
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presidente do Banco Central, 
ministro da Indústria… Em 
1965, abandonou Cuba e tentou 
estender a luta armada a países 
como o Congo e a Bolívia. Foi 
precisamente neste último país 
sul-americano que, em 1967, foi 
assassinado pelo exército local, 
com a colaboração da CIA  
norte--americana. O retrato  
que lhe tirou o fotógrafo cubano 
Alberto Korda é ainda hoje uma 
das imagens mais reproduzidas 
do mundo.

Denomina-se Primavera de 
Praga o período de liberalização 
política que teve lugar na 
Checoslováquia entre 5 de 
Janeiro e 20 de Agosto de 1968. 
Liderado pelo liberal Alexander 
Dubček, o partido comunista no 
governo permitiu a criação de 
partidos e sindicatos, admitiu 
a liberdade de imprensa, de 
expressão e o direito à greve, 
autorizou as viagens para 
outros países, etc. Todas estas 
reformas puseram Moscovo em 
alerta, que receou o contágio 
a outros países da sua órbita. 
Finalmente, as tropas da 
URSS e os seus aliados do 
Pacto de Varsóvia invadiram a 
Checoslováquia e as reformas 
foram de imediato revogadas.

O que despoletou a guerra 
do Vietname, que decorreu 
entre 1959 e 1975, foi a 
determinação das guerrilhas 
comunistas – o chamado Viet 
Cong –, apoiadas pelo Vietname 
do Norte, de eliminar a ditadura 
no Vietname do Sul, patrocinada 
pelos EUA, e de reunificar o país 
sob um governo comunista. 
A guerra entre os dois países 
tornou-se rapidamente num 
conflito internacional, quando 
os EUA e outros 40 países  
apoiaram o Vietname do Sul, 
enquanto a URSS e a República 
Popular da China se puseram 
ao lado do Vietname do Norte 
e do Viet Cong. Apesar dos 
bombardeamentos maciços, os 
EUA não conseguiram aniquilar 
a guerrilha e acabando por ser 

derrotados, o que representou um 
verdadeiro trauma para o país.

A corrida espacial convertera- 
-se num aspecto importante 
da rivalidade entre os EUA e a 
URSS durante a Guerra Fria. 
Embora a princípio os soviéticos 
vencessem os norte- 
-americanos em todas as 
provas desta competição 
tecnológica, não conseguiram 
superar o programa Apollo 
americano, que levaria o 
homem à Lua.“Um pequeno 
passo para o homem, 
um grande salto para a 
humanidade”, disse Neil 
Armstrong, comandante da 
missão Apollo 11, quando 
pisou a superfície lunar pela 
primeira vez. Juntamente com 
Edwin Aldrin, alunaram no 
Mar da Tranquilidade a 20 de 
Julho de 1969. A denominação 
das naves, um privilégio do 
comandante Armstrong, foi 
Eagle para o módulo lunar, 
pilotado por Aldrin, e Columbia 
para o módulo de comando, 
pilotado por Michael Collins.

Foi em 1972, durante a 
campanha eleitoral, que Nixon 
ordenou que se invadisse 
o complexo de escritórios 
Watergate, sede do Partido 
Democrata em Washington, 
para fotografar documentos 
e instalar escutas ilegais. 
Embora tenha tentado abafar 
o caso, a verdade foi revelada 
graças a um histórico trabalho 
jornalístico e Nixon seria 
acusado de obstrução à justiça. 
O escândalo acabou com a 
sua carreira, e fez dele o único 
presidente dos Estados Unidos 
que foi forçado a demitir-se. 

Foi apenas em 2010, 
já com Tony Blair como 
primeiro-ministro, que o 
governo britânico admitiu 
a responsabilidade pelos 
acontecimentos desse 
domingo, imortalizado 
musicalmente pela banda 
U2 na canção Sunday, Bloody 

Sunday. Os manifestantes, 
que segundo os testemunhos 
internacionais tinham agido 
sempre de maneira pacífica 
e não estavam armados, 
protestavam contra uma lei do 
governo britânico que permitia 
deter, sem julgamento prévio, 
os suspeitos de pertencerem 
ao grupo terrorista IRA, algo 
que consideravam um grave 
atentado contra os direitos 
humanos e a liberdade.

Em 1970, Salvador Allende foi 
o primeiro presidente marxista 
eleito democraticamente.  
O governo de Allende, à frente 
de uma coligação de partidos 
de esquerda, destacou-se 
pela tentativa de estabelecer 
um Estado socialista 
democrático – a via chilena 
para o socialismo. Mas tudo 
terminou abruptamente a 11 de 
Setembro de 1973, com o golpe 
de Estado do general Augusto 
Pinochet. Atacado no Palácio de 
la Moneda, a sede presidencial, 
Salvador Allende suicidou-se, 
embora ainda existam dúvidas 
em relação às circunstâncias 
que conduziram à sua morte.  
A ditadura de Pinochet 
prolongou-se até 1990.

Foi a chamada Revolução 
Sandinista que pôs fim à 
ditadura dos Somoza, que se 
arrastava há três gerações. 
A Nicarágua transformou-se 
num estado democrático de 
perfil progressista. Foi também 
a maneira de vingar Augusto 
César Sandín, líder que deu 
nome ao movimento e que fora 
executado por ordem de um 
Somoza. Em 1981 surgiu uma 
oposição armada denominada 
Contra, apoiada pelos Estados 
Unidos, que originou duros 
confrontos internos. Em 
1990, a Frente Sandinista de 
Libertação Nacional (FSLN) 
perdeu as eleições para 
Violeta Chamorro, a candidata 
predilecta dos Estados Unidos, 
embora tanto em 2006 como 
em 2011 as voltasse a ganhar.
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A revolução iraniana conduziu 
à deposição do xá Mohammad 
Reza Pahlevi, apoiado pelos EUA, 
e à consequente instauração 
da República Islâmica do Irão, 
liderada pelo aiatola Khomeini. 
A 4 de Novembro de 1979, 
um grupo de meio milhar de 
estudantes iranianos seguidores 
da revolução cercaram a 
embaixada dos EUA em Teerão 
e 52 norte-americanos foram 
feitos reféns durante 444 dias, 
de 4 de Novembro de 1979 a 
20 de Janeiro de 1981. Foi a 
conhecida “crise dos reféns”. 
Depois de várias tentativas 
de resgate falhadas, a morte 
do xá em 1980 e a invasão 
do Irão pelo Iraque pareceram 
influir na resolução do conflito. 
Com Ronald Reagan já como 
presidente, os reféns são 
recebidos em Washington como 
heróis.

Com o argumento da ocupação 
ilegal do Afeganistão pela 
URSS, os Estados Unidos 
recusaram-se a participar no 
evento desportivo na capital do 
comunismo. Anunciaram essa 
decisão apenas seis meses 
antes da cerimónia de abertura. 
Outros 65 países imitaram o 
todo-poderoso país americano, 
pelo que nestes Jogos Olímpicos 
participaram apenas 80 nações.

Lech Wałesa, que uma década 
depois viria a ser presidente da 
Polónia até 1995, tinha fundado 
o sindicato operário Solidarnosc, 
“Solidariedade”, nos estaleiros 
de Gdańsk, o primeiro dos 
sindicatos independentes de um 
país do bloco soviético. Chegou 
a ter mais de dez milhões de 
simpatizantes e foi crucial para 
a queda do comunismo. Isso 
valeu a Wałęsa o Prémio Nobel 
da Paz em 1983, que não pôde 
ir recebê-lo com receio de que 
o proibissem de reentrar na 
Polónia. 

Com a intenção de renovar o 
país e de o fazer crescer sem 
renunciar ao ideário comunista, 

Gorbachev promoveu várias 
reformas à frente do Kremlin, 
entre as quais a Perestroika 
(“abertura”), centrada em 
reformas económicas, e a 
Glasnost (“transparência”). 
Esta última incluía uma série 
de medidas para liberalizar 
o sistema político (entre as 
quais uma norma que permitia 
aos meios de comunicação 
serem mais críticos para com 
o governo) e para a paulatina 
democratização do país.  
O desastre da central nuclear 
de Chernobil (Ucrânia), em 
Abril de 1986, que a inércia 
do sistema tentou ocultar a 
todo o custo, demonstrou 
que as intenções reformistas 
de Gorbachev eram mais 
necessárias do que nunca.

Yasser Arafat, que recebeu 
o Prémio Nobel da Paz em 
1994, encontrava-se na capital 
da Argélia quando proclamou 
a independência do Estado 
da Palestina. Embora não 
detivesse controlo sobre 
nenhum território, noventa 
países reconheceram o novo 
Estado. Arafat consolidava 
desta maneira a sua posição 
como líder indiscutível do povo 
palestiniano e símbolo máximo 
da sua história recente. Em 
1996 foi eleito presidente 
da Autoridade Nacional 
Palestiniana. Os últimos 
anos da sua vida passou-os 
sob prisão domiciliária em 
Ramallah. Em Outubro de 2004 
adoeceu e recebeu tratamento 
médico em Paris, onde morreu 
um mês depois.

Em 1989, após a morte de  
Hu Yaobang, líder da República 
Popular da China, milhares 
de cidadãos, sobretudo 
intelectuais, manifestaram-se 
na Praça de Tiannamen,  
em Pequim, exigindo mais 
liberdade e reformas 
económicas. Embora os 
protestos fossem totalmente 
pacíficos, o governo decidiu  
pôr-lhes fim, impondo a lei 

marcial e enviando militares 
e tanques para a Praça de 
Tiannamen. Os manifestantes 
foram reprimidos com violência 
e as concentrações foram 
proibidas.

Em 1988, o partido comunista 
e o governo da Hungria 
tinham introduzido mudanças 
radicais no sistema político e 
económico. A 11 de Fevereiro 
de 1989 decidiram implantar  
um sistema pluripartidário.  
A 23 de Outubro desse ano 
o presidente húngaro Mátyás 
Szürös proclamou, perante 
uma multidão exultante, que a 
República Húngara substituia a 
República Popular Húngara.  
A fronteira abriu-se e com ela  
deu-se a passagem dos 
cidadãos para o Ocidente. 

Pouco antes das sete da tarde 
de 9 de Novembro de 1989, 
o chefe do Partido Socialista 
Unificado da Alemanha 
de Berlim Oriental, Günter 
Schabowski, mencionou de 
passagem  – e por engano – 
uma resolução do Conselho 
de Ministros que permitia aos 
cidadãos da RDA viajarem para 
o estrangeiro sem requisitos 
especiais. A conferência de 
imprensa que se seguiu à 
reunião ministerial estava a 
ser transmitida pela televisão, 
pelo que a notícia caiu como 
uma bomba e uma multidão 
inundou os postos de controlo 
fronteiriço da RDA. Às 23.14, 
perante a avalancha de 
pessoas, foram abertas as 
barreiras do muro. 

O protesto pacífico mas 
contínuo da população 
conduziu à queda do regime 
comunista na Checoslováquia, 
dois dias antes do fim de 
1989. Václav Havel, criador 
do conceito “revolução de 
veludo”, liderou a revolta. Com 
grande celeridade, os antigos 
opositores ocuparam posições 
importantes no governo.
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Frederik de Klerk ficaria para 
a história como o presidente 
sul-africano que impulsionou 
o fim do apartheid, e libertou 
o mais representativo dos 
activistas pró-direitos dos 
africanos, Nelson Mandela. 
Apesar das enormes 
diferenças de pensamento 
receberam conjuntamente 
o Prémio Nobel da Paz em 
1993. Mandela foi eleito 
presidente da África do Sul 
em 1994, tornando-se assim 
o primeiro presidente negro 
da história do país.

Em 1990, o ditador Saddam 
Hussein, pretendendo 
transformar o Iraque numa 
grande potência do Golfo, 
invadiu o Kuwait, um emirado 
rico em petróleo, mas fraco 
militarmente. Hussein alegou 
que o Iraque estava a ser 
prejudicado pelo Kuwait 
no comércio do petróleo e 
que este país detinha um 
território que historicamente 
pertencia ao Iraque. Em 
1991, a ONU autorizou a 
invasão militar do Iraque por 
um grupo de países liderado 
pelos EUA, que derrotaram o 
Iraque, obrigando-o a retirar- 
-se do Kuwait.

Em 1990, na Checoslováquia, 
realizaram-se as primeiras 
eleições livres desde 1946, 
que deram uma vitória clara 
ao Fórum Cívico de Václav 
Havel (a figura emblemática 
que liderara a Revolução 
de Veludo de 1989) e do 
seu partido irmão eslovaco 
Público contra a Violência.  
Os dois partidos conseguiram 
170 dos 300 assentos, 
enquanto os comunistas 
apenas obtiveram 47. Na 
Polónia, impôs-se Lech 
Wałęsa, e na Hungria, Jószef 

Antall, do conservador Fórum 
Democrático Húngaro. 

Dois dias depois da 
declaração de independência 
dos Estados federados da 
Croácia e Eslovénia rebentou 
uma guerra civil aberta 
na Jugoslávia. O exército, 
controlado pelos sérvios, 
tentou impor o retorno das 
duas repúblicas ao Estado 
jugoslavo, mas depressa  
se tornou evidente que a 
guerra seria longa e cruel  
no antigo Estado multi-étnico.  
A intervenção da ONU 
em 1992 não conseguiu 
restabelecer a paz, e o 
conflito estendeu-se à vizinha 
Bósnia-Herzegovina.

Em Agosto, um grupo de 
políticos tentou travar as 
reformas empreendidas por 
Gorbachev e desencadeou 
um golpe de Estado, 
ocupando Moscovo com 
tanques. O golpe foi travado 
por Ieltsin, até então braço- 
-direito de Gorbachev. Com 
a vitória, Ielsin tornou-se o 
novo homem forte do país. 
O processo de dissolução 
da URSS iniciou-se em 
Setembro de 1991, com 
a independência de três 
repúblicas bálticas. A 25 
de Dezembro, Gorbachev 
demitiu-se e a 31 de 
Dezembro a URSS foi 
oficialmente extinta. 

Como é prática habitual, o 
Tratado tomou o nome do 
local onde foi assinado, neste 
caso, a cidade holandesa de 
Maastricht. Com este Tratado 
concretizou-se o projecto de 
criação da União Europeia, 
com leis vinculativas para 
todos os Estados-membros 
e lançou-se as bases para a 

criação da moeda única que, 
em 1999, foi introduzida nos 
mercados financeiros.  
A Europa deixou de ser 
apenas uma comunidade 
económica, para se afirmar 
também como unidade 
política. 

Três anos depois da 
declaração unilateral de 
independência da Chechénia, 
em 1991, com Dudáyev 
no poder, o presidente 
russo Boris Ieltsin, que não 
reconhecia a soberania 
chechena nem queria perder 
o controlo da zona, ocupou 
a Chechénia, provocando a 
Primeira Guerra Chechena, 
que terminou em 1996 
com a devastadora batalha 
de Grozny. Apesar da sua 
superioridade, o exército 
russo não conseguiu 
controlar o território e Ieltsin 
viu-se obrigado a proclamar  
o cessar-fogo.

O detonador desta nova onda 
de violência entre os dois 
grupos tribais (cuja rivalidade 
tem séculos de existência) foi 
o assassinato em 1994 do 
presidente e ditador ruandês 
Juvénal Habyarimana. 
Logo depois deste evento 
começaram as matanças 
em Kigali, especialmente de 
tútsis por hútus. Três meses 
depois, tropas francesas 
entraram no Ruanda para pôr 
fim à carnificina. Calcula-se 
que então já tivessem sido 
assassinadas mais de  
500 000 pessoas.

O estado de Chiapas, no 
Sudeste do México, é 
uma região pobre, onde a 
população é maioritariamente 
índia de origem maia. A 1 de 
Janeiro de 1994, o Exército 
Zapatista de Libertação 
Nacional, constituído 
maioritariamente por 
indígenas, revoltou-se contra 
as degradantes condições de 
vida dos povos autóctones, a 

62 Século XX

FINAL DO SÉCULO

131

C

132

B

133

B

134

A

135

C

136

B

137

C

138

B

139

D



quem eram negados direitos 
colectivos e individuais, e 
declarou guerra ao governo. 
Ao fim de algumas semanas 
esta primeira revolta foi 
sufocada, mas o Exército 
Zapatista manteve-se vivo e 
activo.

Isaac Rabin morreu vítima de 
um atentado, em Novembro 
de 1995, dois anos depois 
de impulsionar nos Acordos 
de Oslo o processo de paz 
com os palestinianos. O 
assassino, um israelita de 25 
anos, disparou sobre Rabin 
depois de ele proferir o seu 
último discurso a favor da 
reconciliação dos dois povos.

Com a promessa de 
reformas, o britânico Tony 
Blair conduziu o Partido 
Trabalhista a uma vitória 
histórica nas eleições 
legislativas de 1997, pondo 
assim fim a dezoito anos 
de governos conservadores 
chefiados por Margaret 
Thatcher e John Major.

Ao fim de 156 anos de 
domínio britânico, em 1997 a 
colónia de Hong Kong deixou 
de estar sob a soberania do 
Reino Unido e voltou para as 
mãos da China. Aplicou-se 
a fórmula cunhada por Deng 
Xiaoping (“Um país, dois 
sistemas”), uma vez que a 
República Popular da China 
se comprometeu a respeitar 
o sistema capitalista e as 
suas liberdades até 2047. Na 
transferência de soberania de 
Macau, em 1999, foi aplicado 
o mesmo princípio.

Foi o governo norte-americano  
que lançou a acusação:  
a Suíça tinha sido o principal  
banqueiro do regime nazi ao  
aceitar ouro confiscado.  
A Suíça negou todas as 
acusações, embora admitisse 
que algumas transacções 
eram pouco claras. 
Finalmente, em 1998, os 

bancos suíços declararam-se 
dispostos a compensar as 
vítimas do Holocausto e os 
seus descendentes com uma 
indemnização no valor de 
1250 milhões de dólares.

Aproveitando a abundância 
de mão-de-obra, os baixos 
salários, a falta de direitos 
laborais e a criação de 
zonas francas portuárias, 
este grupo de países tinha 
conseguido chegar aos 
mercados internacionais, 
transformando-se num pólo 
manufactureiro de empresas 
deslocalizadas de todo 
o mundo. Porém, com a 
desvalorização da moeda 
tailandesa, criou-se um efeito 
de dominó e a economia 
destes países sofreu um 
golpe.

Os talibãs vêem-se a si 
próprios como a vanguarda 
de um Estado de Deus. 
Quando conquistaram a 
capital do Afeganistão, 
o seu líder, Muhammad 
Omar, formou um governo 
integrado por seis membros, 
declarando que o país era um 
Estado islâmico e que seria 
regido pela lei islâmica.

O Ecu (acrónimo do inglês 
European Currency Unit) 
foi a unidade monetária da 
Comunidade Económica 
Europeia entre 13 de Março  
de 1979 e o fim de 1998. 
Nunca foi cunhado em papel  
ou moeda e viria a ser 
substituído pelo Euro.

O impeachment de Clinton 
foi o terceiro contra um 
presidente dos Estados 
Unidos. O primeiro sucedeu 
em 1868 contra Andrew 
Johnson. O segundo contra 
Richard Nixon devido ao 
caso Watergate. Clinton 
foi absolvido de perjúrio e 
obstrução à justiça por 228 
votos contra 226.

Em 1999, para travar as 
aspirações de autonomia 
da população do Kosovo – 
maioritariamente albanesa – 
Milosevic ordenou um  
ataque sistemático contra  
a população albanesa.  
A Aliança Atlântica, depois 
de apresentar diversos 
ultimatos, tomou a 
controversa decisão de 
atacar a Jugoslávia e de 
obrigar Milosevic a retirar  
as suas tropas.

A 15 de Abril de 1999, 
aproveitando o facto de 
Pinochet se ter deslocado a 
Londres para uma operação 
a uma hérnia lombar, Jack 
Straw, ministro britânico 
do Interior em 1999, deu 
luz verde ao processo de 
extradição de Pinochet para 
Espanha, país que exigia que 
ele respondesse pela morte 
e pelo desaparecimento de 
cidadãos espanhóis durante 
o regime que liderou entre 
1973 e 1990. Ao fim de ano 
sob custódia em Londres, 
foi libertado por motivos de 
saúde.

A 11 de Setembro de 
2001, quatro grupos de 
sequestradores jihadistas 
tomaram quatro aviões de 
passageiros em pleno voo.  
Os dois primeiros foram 
lançados contra as Torres 
Gémeas de Manhattan. 
O terceiro avião colidiu 
com uma das esquinas do 
Pentágono, em Washington. 
O quarto avião não chegou 
a atingir o alvo porque 
os passageiros tentaram 
recuperar o controlo e o 
aparelho despenhou-se.
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