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INICIA A DESCOBERTA… 

Agora responde… 

1. Em que medida a abundância era 
ilusória? 

2. Porque é que se destruíam as 
colheitas? 

3. Quem foi afetado pela crise? 

Presta atenção ao texto. 



Durante a década de 1920, os EUA 

viveram um período de prosperidade 

económica, comumente chamado “os 

loucos anos 20”. A produção industrial 

e agrícola aumentou 

significativamente, bem como a 

atividade financeira e a especulação. 

Como tal, milhares de pessoas 

investiam na bolsa e, assim, a Bolsa de 

Nova Iorque ia registando uma 

atividade intensa. O objetivo destas 

consistia em comprarem ações para, 

passado pouco tempo, as venderem a 

um preço superior, obtendo, portanto, 

bastante lucro. 
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A CRISE DE 1929 



A “Quinta-Feira Negra”, em Wall Street 

 

O atraso dos teleimpressores, em comunicar os resultados, criara diferenças de 10, 20 e, às vezes, 30 pontos entre os preços inscritos e os 
do painel de afixação da Bolsa, facto que lançou o bairro todo num estado de confusão e de agitação sem esperança. Especuladores, com 
olhos esgazeados, amontoavam-se nos escritórios dos agentes de câmbio, aterrorizados pelo desastre que acabara de atingir muitos deles. 
Seguiam a evolução do mercado literalmente “no negro”, não recebendo senão magras informações financeiras pelos teleimpressores [...]. 

Boatos, na maior parte insensatos e falsos, circulavam no bairro de Wall Street e daí se espalhavam por todo o país. Segundo uma dessas 
versões, tinham-se suicidado onze especuladores. 

 

New York Times, de 25 de outubro de 1929 

5/17 

Responde às questões: 
 
1. Qual terá sido “o desastre” referido no texto? 
2. Por que motivo estavam preocupados os especuladores? 
3. Transcreve duas frases do texto que comprovem a inquietação e desespero dos 

especuladores. 
4. O que terá acontecido às empresas dependentes daqueles acionistas? 

A CRISE DE 1929 



Em resumo: 

Inicialmente, os efeitos da crise fizeram-se sentir com mais intensidade na agricultura, estendendo-se depois a 

outros setores da economia. Visto que não conseguiam vender os excedentes, muitas empresas foram à 

falência. Portanto, a diminuição dos lucros das empresas provocou uma crise bancária. Os bancos não estavam 

em condições de restituir o capital nem os juros às pessoas que neles depositavam as suas economias. 
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Em setembro de 1929, os especuladores da Bolsa 

de Nova Iorque começaram a vender as ações, 

antes que o valor destas baixasse. Todavia, no dia 

24 de outubro, acontecia, em Wall Street, a 

“Quinta-Feira Negra”, tendo sido postas à venda 

cerca de 16 410 000 ações, sem encontrarem 

comprador. 

O crash da Bolsa de Nova Iorque 

A CRISE DE 1929 



Iniciada nos EUA, a “crise de 1929” estendeu-se a todo o mundo, devido, principalmente, a: 

• Desde a 1.ª Grande Guerra, alguns países tornaram-se 
dependentes de capitais e investimentos dos EUA. Ora, com o 
eclodir da crise, os EUA retiraram os seus capitais desses países, 
provocando a falência de bancos e empresas. 

• Houve uma redução geral das importações, o que veio a ter 
implicações nos países industrializados (que viram reduzidas as 
suas exportações) e nos países subdesenvolvidos (dependentes 
da exportação de matérias-primas, diminuindo, como tal, a 
produção). 

A MUNDIALIZAÇÃO DA CRISE 

A crise (caricatura alemã de T. Heine, 1941) 
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Em conclusão: 
 

Esta crise afetou não só os países europeus, mas 

também os da América Latina, da África e Japão. Devido 

ao sistema económico socialista instalado na URSS, 

apenas este país saiu ileso da “crise de 1929”.  

A crise (caricatura alemã de T. Heine, 1941) 
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A crise que se abateu sobre o mundo, a partir dos Estados Unidos da América, assumiu uma dimensão que 

nenhuma crise anterior tivera alcançado. 

AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DA GRANDE DEPRESSÃO 
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Maquinaria agrícola ao abandono 



Lê o texto. 

Consequências sociais da crise 

 

As consequências sociais variaram consoante os 
setores. As classes médias viram-se afetadas pela 
multiplicação das falências no comércio, no artesanato 
e na indústria. A própria burguesia bancária foi afetada 
por numerosas bancarrotas. Mas foram principalmente 
os camponeses e os operários que suportaram as 
consequências da queda do valor das ações; os 
primeiros arruinaram-se e os segundos caíram no 
desemprego. [...] 

 

Henri Morsel, “A Europa e os Estados Unidos da América no período 
entre guerras”, História Universal, VOL. 9, Lisboa, Pub. Alfa, 1985. 
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A pobreza assolou largas camadas da população 

Responde às questões: 
 

1. A Grande Depressão atingiu alguns setores da sociedade ou foi generalizada? 
Fundamenta a tua resposta, transcrevendo frases do texto. 

2. A partir da imagem, indica as principais consequências sociais da crise de 1929. 
 

AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DA GRANDE DEPRESSÃO 



OS FASCISMOS NOS ANOS DE 1920 E 1930 

As origens do fascismo 

 

A crise do pós-guerra vai seguidamente acelerar o processo de 
decomposição social e ideológica da democracia liberal pela 
conjugação de dois fatores essenciais: a inflação, que intensifica a 
proletarização da classe média iniciada com a guerra, e a ameaça 
bolchevista, que leva as classes dirigentes a apostarem no 
fascismo como força de substituição do Estado liberal decadente. 
A crise de 1929, reabrindo as feridas mal saradas do pós-guerra e 
suscitando com o desemprego novas categorias de 
marginalizados tem idênticas consequências do ponto de vista 
político. [...] 

Inversamente, o fascismo é uma resposta à frustração nacional 
resultante de uma derrota (Alemanha), de uma vitória incompleta 
(Itália) [...]. 

 

Bernard Droz e Anthony Rowley, História do Século XX, 1.º volume,  

Publicações D. Quixote. 
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Responde às questões: 
 
1. Quais foram as principais causas para a decadência 

do Estado liberal e consequente ascensão do 
fascismo? 
 

2. Relaciona o desfecho da 1.ª Guerra Mundial com a 
ascensão do fascismo. 



A ASCENSÃO DO FASCISMO E DO NAZISMO 

No pós-guerra, a Itália viveu um período de grande agitação social e vaga revolucionária. Neste contexto, há o 

surgimento de um novo partido de extrema-direita, o Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini. 

8/17 

Este partido apoiou-se em milícias armadas, os “camisas 

negras”, recorrendo à violência em todo o país, 

contrariando, desta forma, qualquer forma de agitação 

social. Em 1922, Mussolini organizou a “marcha sobre 

Roma”, enquanto os “camisas negras” combatiam 

manifestantes de uma greve. O governo pediu a 

demissão e o rei Vítor Manuel III encarregou Mussolini 

de formar novo governo. Nas eleições de 1924, o Partido 

Nacional Fascista obteve larga maioria e Mussolini 

tornou-se o “Duce” (chefe) todo-poderoso . 



A violência fascista 

No vale do Pó, a cidade é, em geral, menos “vermelha” que o campo, porque na cidade encontram-se os grandes 
proprietários fundiários, os oficiais, os funcionários, os membros das profissões liberais, os comerciantes. É nestes 
grupos sociais que se recrutam os fascistas [...] 

Em cima de camiões com armas cedidas pela Associação Agrária (de proprietários fundiários) ou pelos depósitos dos 
regimentos, os “camisas negras” dirigem-se para o local que é o objetivo da expedição. Uma vez chegados, começam 
por espancar todos aqueles que não se descobrem à passagem das bandeiras ou que têm uma gravata ou camisa 
vermelhas. Precipitam-se para a sede do sindicato, da cooperativa, da casa do povo, forçam as portas, atiram para a 
rua mobiliário, livros e por cima, derrubam bidões de petróleo: alguns minutos depois, tudo arde [...]. 

 

Augusto Tasca, Naissance du Fascisme, trad. francesa, Paris, 1968. 
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Responde às questões: 
 
1. A quem se referem os fascistas quando falam da “cor vermelha”? 
2. Que grupos sociais eram recrutados para os fascistas? 
3. Carateriza, com base no texto, os “camisas negras”. 
4. Qual era o objetivo desta expedição fascista? 

A ASCENSÃO DO FASCISMO E DO NAZISMO 



Quanto à Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes e a braços com uma profunda crise económica e social, 

esta assistiu ao crescimento do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (Partido Nazi), dirigido por 

Adolf Hitler, desde 1921. Em 1932, era já o partido mais poderoso do Reichstag (parlamento alemão). Em 1933, 

foi nomeado chanceler (Primeiro-Ministro) e, em 1934, após a morte do Presidente da República, passou a 

governar em ditadura, tornando-se o “Führer”. 

1923 1932 1933 

- Crise económica na 
Alemanha; 

- Tentativa malograda de 
golpe de Estado; 

- Hitler foi preso e redigiu 
Mein Kampf (A minha luta) 

 

- Partido Nacional Socialista 
foi o mais votado nas 
eleições. 

 

- Hitler foi nomeado 
Chanceler do Reich. 

A cruz suástica, 
símbolo dos nazis. 

Mein Kampf 
Adolf Hitler 
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Antiparlamentarismo 

Violência e polícias políticas 

OS PRINCÍPIOS IDEOLÓGICOS COMUNS DO(S) FASCISMO(S) 

Clica em cada um dos tópicos, referentes a caraterísticas do(s) fascismo(s). 

O totalitarismo e partido único 

O culto do chefe 

Nacionalismo, racismo e imperialismo 

Propaganda 

Organizações juvenis 
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O RACISMO E HOLOCAUSTO DO REGIME NAZI 

Para além da crença na superioridade do povo alemão, entre os princípios da Alemanha nazi, o antissemitismo, isto é, o 

ódio aos judeus, foi um dos que mais força foi ganhando, desde a conceção da obra “Mein Kampf”, que Hitler escreveu 

enquanto esteve preso, em 1925. Com efeito, os judeus foram expulsos dos seus empregos, os seus bens confiscados e 

as sinagogas destruídas. Perseguidos e, inicialmente, postos em guetos (comunidades só de judeus, onde a sua 

atividade era controlada), a maioria foi, mais tarde, enviada para campos de concentração, praticando-se um autêntico 

genocídio. 
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 [clicar na imagem 
para ampliar] 



INSTABILIDADE POLÍTICA E OS PROBLEMAS FINANCEIROS NOS PRIMEIROS ANOS DA DITADURA MILITAR (1926-1928) 

Após a queda da 1.ª República e a instauração da ditadura militar em Portugal, 

continuou a viver-se um período de instabilidade política, financeira e 

económica. Em 1928, António de Oliveira Salazar, fica responsável pela pasta 

das Finanças, exigindo, para tal, superintender as despesas de todos os 

ministérios. Com efeito, o País apresentou saldo positivo no Orçamento, 

conseguindo-se, assim, equilibrar as contas do Estado. 

perante este milagre salazarista 

Foi nomeado, em julho de 1932, 
Presidente do Conselho. 
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Responde às questões: 
 
1. A que outra figura 

histórica associas a 
imagem?  

2. Por que motivo a terão 
associado a Salazar? 

 



O ESTADO NOVO 

Perspetivando instaurar uma nova ordem política, Salazar 

empenhou-se na criação das necessárias estruturas 

institucionais. Em 1933, foi aprovada uma nova Constituição 

que pôs fim ao período de Ditadura Militar e dava início ao 

Estado Novo, que só viria a terminar em 25 de abril de 1974. 

Toma atenção à seguinte fonte e, após 

uma leitura e análise atentas, responde 

às questões. 
 [clicar na lupa 
para ampliar] 
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Em 1930, foi criada a União Nacional, organização não 

partidária, com o objetivo de apoiar a atuação do governo. Na 

Constituição, aprovada em 1933, revigorava-se o regime 

autoritário.  

Além disso, o sentimento nacionalista estava bem presente nos 

cartazes de propaganda e ainda nos livros escolares. 

Quando alguém me perguntar a minha 
nacionalidade, devo sentir um orgulho santo e 
nobre e responder: «SOU PORTUGUÊS». 

Ser Português é pertencer àquela raça que, 
depois de tornar independente de Leão e de 
Castela o pequenino reino de Portugal, o alargou 
a golpes de lança e de montante, conquistando 
terras aos moiros, em mil heroicos e desiguais 
combates. 

Ser Português é pertencer àquela nação que, 
através do Mar Tenebroso, arrastando os 
maiores perigos, vencendo o terror do mistério, 
descobriu o caminho marítimo para a Índia e o 
Brasil. [...]   

Ser Português é ter por Pátria uma terra de 
encantamento, de luz e de sonho, de lenda e de 
glória. 

Ser Português é ter a suprema ventura de ser 
filho de Portugal! 

 

Livro de Leitura para a 4.ª Classe do Ensino Primário, Série 
Escolar Educação, 1945. 

 [clicar nas imagens 
para ampliar] 
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Responde às questões: 
 
1. O autor do texto demonstra um enorme orgulho em ser português. Copia duas frases 

que o comprovem. 
2. Apresenta dois argumentos, referidos no texto, que justifiquem o orgulho em ser 

português. 
3. Atribui um título ao texto. 
4. Quais são os elementos da capa do “Livro de Leitura da 3.ª classe” e de “A Lição de 

Salazar” que te mostram que o Estado Novo incutia os valores Deus, Pátria e Família? 
 

O ESTADO NOVO 



AS ORGANIZAÇÕES REPRESSIVAS E OS MECANISMOS DE CONTROLO DA POPULAÇÃO 

O Estado Novo tratou-se de um regime autoritário, nacionalista e anticomunista, sobrevalorizando a ordem e a 

estabilidade sociais. Portanto, e tal como aconteceu em todos os regimes ditatoriais, procedeu-se à criação de 

mecanismos, que mais facilmente controlassem a população, e de organizações de carácter repressivo, no sentido de 

fragilizar a oposição ao regime. 
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Com o intuito de enquadrar as massas, surgiram, em 1936: 

A Mocidade Portuguesa A Legião Portuguesa 

O ESTADO NOVO 



AS ORGANIZAÇÕES REPRESSIVAS E OS MECANISMOS DE CONTROLO DA POPULAÇÃO 

Quanto ao aparelho repressivo do Estado Novo, este assentava em dois 

organismos principais: a censura prévia e a PIDE. 

“Apenas homens”, de Virgílio Ferreira, 
texto riscado a lápis azul 
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Os métodos de tortura 
aplicados pela PIDE 

O ESTADO NOVO 



A ERA ESTALINISTA NA URSS 

Em 1924, após a morte de Lenine, Estaline tornou-se o chefe de Governo da URSS. 

Governou ditatorialmente, acumulando as funções do Governo e de Secretário-Geral 

do Partido Comunista. Desde então, subordinou tudo e todos ao seu poder pessoal, 

desenvolvendo o culto da personalidade e, a partir de 1934, realizou depurações 

contra os seus opositores, instalando-se um clima de terror. 

A repressão estalinista 

 

Estaline enviou esta circular aos responsáveis do Partido Comunista nas várias regiões e nacionalidades: 

“Tem-se notado que um grande número de antigos Kulaks e de criminosos, deportados nas longínquas regiões da 
Sibéria e do Grande Norte e em seguida regressados a casa, estão hoje implicados numa série de ações terroristas e 
de atividades antissoviéticas, tanto nos kolkhoses e sovkhoses, como nos transportes e empresas. O Comité Central do 
Partido Comunista propõe a todos os secretários das organizações regionais do Partido e a todos os representantes 
regionais [...] que elaborem uma lista de todos esses elementos antissoviéticos. Os mais ativos serão imediatamente 
presos e fuzilados [...]. Os outros, menos ativos mas não menos antissoviéticos, serão internados e deportados.” 

 

O Secretário do Comité Central, J. Estaline, Resolução n.º 94 do Politburo, de 2 de julho de 1937 
Estaline 
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Responde às questões: 
 

1. Perante as determinações deste 
documento, caracteriza o 
posicionamento de Estaline 
relativamente aos opositores 
políticos. 

2. Qual é a mensagem que se 
pretende transmitir pelo cartaz de 
propaganda?  



Enquanto dirigente da URSS, Estaline aboliu a NEP e pôs em prática os princípios da coletivização dos meios de 

produção e a planificação da economia. Deste modo, a economia passou a ser dirigida através de planos 

estabelecidos pelo Estado. 

Para cada plano eram definidos objetivos a atingir 
num determinado tempo, normalmente 5 anos: 
 
• O primeiro plano quinquenal (1928-32) 

privilegiou o desenvolvimento da indústria 
pesada (construção de caminhos de ferro e 
maquinaria pesada); 

• O segundo plano (1933-37) deu prioridade à 
indústria alimentar e têxtil; 

• O terceiro pretendia dar enfase à indústria 
química e produção de energia, mas nunca foi 
concluído devido à eclosão da 2.ª Guerra 
Mundial.  

Planos quinquenais 

A Economia foi totalmente dirigida e controlada 
pelo Estado soviético: 
 
• No campo da agricultura, procedeu-se à sua 

mecanização e organização, onde a terra foi 
dividida em Sovkhozes (propriedade do Estado 
e explorada por assalariados) e em 
cooperativas agrícolas cultivadas em comum 
por camponeses (Kolkhozes). 

• Terras, minas, fábricas, transportes, bancos e 
negócios de comércio foram apropriados pelo 
Estado, isto é, nacionalizados. 

Coletivização dos meios de produção 
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A política dos planos quinquenais possibilitou grandes realizações, tais como, abertura de canais, redes de 

caminhos de ferro, complexos hidroelétricos e fabris, entre outros. Embora a URSS fosse considerada, em 

1939, a terceira potência mundial, a organização da propriedade provocou o descontentamento dos Kulaks 

(antigos proprietários de terras). 

Todos os dias nos enviam pessoas que vêm pedir-nos para 
assinar a nossa adesão a tal ou a tal kolkhoze, para uma 
escravidão eterna: mas não queremos deixar as nossas 
casas. [...] É por isso que nós vos pedimos para renunciar a 
criá-lo e deixar aos camponeses as suas propriedades. 

 

Carta de um camponês a um jornal, in “Les Mémoires de l’Europe”, 
Paris, Robert Laffont, 1973 
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Construção de grandes obras públicas 

Responde às questões: 
 
1. O que o cartaz contém que mostre  as realizações 

dos planos quinquenais? 
2. Como se sente o camponês perante as medidas 

estalinistas? Fundamenta a tua resposta, 
transcrevendo uma frase do texto. 

A ERA ESTALINISTA NA URSS 



FASCISMO E ESTALINISMO 

Embora apresentassem algumas dicotomias entre si, uma vez que os regimes de extrema direita (o fascismo, 

nazismo e o Estado Novo) revelaram-se anticomunistas, lutando, portanto, contra o avanço e ideologia 

soviéticos, os regimes que estudaste eram ditatoriais, revelando algumas semelhanças.  
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• Estado totalitário 
• Culto ao chefe 
• Partido único 
• Uso da violência e repressão 

(Polícias políticas e censura) 
• Propaganda 
• Campos de concentração 
• Enquadramento das massas 

Regimes ditatoriais 

Extrema-direita Comunista 



OS REGIMES DEMOLIBERAIS DOS ANOS 1930 

Em regra geral, todos os países procuram aplicar medidas para superar a crise. Num primeiro momento, 

recorreram à deflação, reduziram os meios de pagamento, restringiram o crédito, reduziram as despesas públicas e 

aumentaram os impostos. Todavia, estas medidas não tiveram o efeito desejado e os Estados sentiram a 

necessidade de intervir na economia. Posto isto, a intervenção do Estado na economia fez-se, mantendo, em 

alguns casos, a democracia, como nos Estado Unidos da América, Inglaterra e França, mas noutros, instaurando-se 

regimes ditatoriais, como na Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. 

Presta atenção ao texto. Soluções para a crise 

As nossas dificuldades, graças a Deus, apenas se referem a 
coisas materiais. Os preços desceram a níveis 
inimagináveis; os impostos subiram, as nossas 
possibilidades de pagamento sucumbiram; a administração 
sofre graves reduções de receitas, a todos os níveis; [...] 

A nossa grande obrigação, a primeira, é fazer voltar o povo 
ao trabalho [...]. Isto pode realizar-se em parte por um 
contrato direto com o governo [...] realizando, através 
desse contrato, os trabalhos necessários para estimular e 
reorganizar o uso dos nossos recursos naturais. [...] 

 

Discurso do presidente Roosevelt, 1933 
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Responde às questões: 
 
1. Procura explicar, tendo em conta o contexto 

histórico dos anos de 1930, a afirmação do 
presidente: “As nossas dificuldades, graças a 
Deus, apenas se referem a coisas materiais.” 
 

2. Segundo Roosevelt, qual seria a solução 
principal para travar a crise dos EUA? 



O NEW DEAL 

Com efeito, nos Estados Unidos da América, o descontentamento generalizado levou à derrota, em 1932, do 

Partido Republicano e o Partido Democrático, liderado por Franklin Roosevelt, à vitória. 

Para solucionar a crise socioeconómica que o país vivia, o presidente Roosevelt pôs em prática o New Deal 

(Nova Distribuição). 

O “New Deal” de Roosevelt 

 

O que procuramos é um equilíbrio do nosso sistema 
económico, equilíbrio entre a agricultura e a 
indústria, equilíbrio entre o assalariado, o 
empresário e o consumidor. 

Procuramos também equilibrar o nosso mercado 
interno a fim de que seja mais rico e mais amplo e 
que o nosso comércio com outras nações aumente 
tanto nas importações como nas exportações. 

 

Discurso do presidente Roosevelt 

14/17 OS REGIMES DEMOLIBERAIS DOS ANOS 1930 

A barragem de Hoover 

Responde às questões: 
 
1. A partir do texto, que medidas foram tomadas 

pelo New Deal no setor agrícola.” 
 

2. Que tipo de investimentos se realizaram ao 
nível das infraestruturas? 



14/17 OS REGIMES DEMOLIBERAIS DOS ANOS 1930 

No campo agrícola, o Governo indemnizou os agricultores que 
aceitaram reduzir as áreas cultivadas, perspetivando a diminuição 
da produção e estabilização dos preços; ofereceu créditos agrícolas, 
a longo prazo, para que os agricultores pagassem as dívidas 
contraídas anteriormente. 
 
No setor industrial, limitou a livre concorrência, fixando preços 
mínimos aos produtores e estabelecendo níveis de produção. 

Medidas económicas 

Em resumo… 



Medidas de carácter social 

• Foram financiadas grandes obras públicas, como 
barragens, escolas e estradas, para criar postos de 
trabalho 

• A semana de trabalho passou a ter 40 horas 
• Foram concedidos subsídios de desemprego 
• Foi estabelecido o salário mínimo nacional 
• Liberdade de formação de sindicatos 

surgia uma nova 
conceção de Estado 

O Estado Providência 
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O NEW DEAL 

OS REGIMES DEMOLIBERAIS DOS ANOS 1930 



Atenta no gráfico. 
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Evolução do emprego nos EUA 

Responde à questão: 
 
1. Terão as medidas 

do New Deal 
surtido o efeito 
desejado? 
Fundamenta a tua 
resposta a partir da 
análise do gráfico. 

O NEW DEAL 

OS REGIMES DEMOLIBERAIS DOS ANOS 1930 



De forma a travar o avanço das forças conservadoras e 

ditatoriais, que se assistiam na Europa, verificaram-se, na 

Grã-Bretanha, tentativas de se formarem governos de 

unidade nacional. Tratavam-se de coligações formadas por 

conservadores, trabalhistas e liberais, com o intuito de se 

chegar a um consenso governável. Neste sentido, e para 

fazer frente a elevados índices de desemprego, o National 

Government tomou medidas que visavam a proteção da 

indústria nacional, através do lançamento de elevadas 

taxas alfandegárias sobre os produtos importados e da 

desvalorização da moeda, promovendo o aumento das 

exportações.  

OS GOVERNOS DE UNIDADE NACIONAL 
Tomei consciência, pela primeira vez, do problema do 
desemprego na Inglaterra, em 1928 [...]. Lembro-me do 
choque, do espanto que senti quando pela primeira vez, 
me misturei com vagabundos e mendigos [...] 

 

G. Orwell, O caminho para Wigan Pier, 1937 
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Fila de desempregados em Inglaterra 



Em França e em Espanha, formaram-se governos de 

esquerda que procuravam travar o avanço dos regimes 

ditatoriais de extrema-direita. No caso francês, em 1936, 

os partidos de esquerda (socialistas, comunistas e 

radicais) formaram a Frente Popular, que ganhou as 

eleições. Léon Blum, chefe de governo, procurou resolver 

os problemas económico-sociais do país. À semelhança 

do que aconteceu em França, e perante a ameaça 

fascista, também em Espanha foi constituída uma Frente 

Popular que procurou beneficiar os operários e 

trabalhadores agrícolas. 

OS GOVERNOS DE FRENTE POPULAR 
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Léon Blum (1872-1950) 



Hoje há centenas e centenas de milhares de homens que não trabalham, há milhões que trabalham 
por salários de fome. 

Os agricultores, os comerciantes quase perderam o gosto de trabalhar porque o trabalho não lhes 
assegura a segurança e não lhes dá a pequena parcela de bem-estar necessário. [...] 

Queremos reabrir as fontes de riqueza, acrescentar os rendimentos, os salários. Queremos o regresso à 
segurança e ao bem-estar. 

 

León Blum, Discursos 
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Responde às questões: 
 
1. Segundo Blum, qual era o estado da economia e sociedade francesas? 
2. Que setores económicos foram os mais afetados pela crise? 
3. Quais são os objetivos políticos do líder francês? 
 

OS GOVERNOS DE FRENTE POPULAR 



A GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

Ao longo da 1.ª Guerra Mundial, a 

Espanha manteve uma postura neutra, 

todavia, à semelhança de outros países 

europeus, durante a década de 1920, 

viveu várias crises políticas e 

económicas. Em 1931, foi instaurada a 

República espanhola, que conheceu 

períodos de grande instabilidade 

política e agitação social, muito embora 

se tivessem tomado medidas favoráveis 

aos trabalhadores.  
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Adolf Hitler e Francisco Franco 



Em 1936, a Frente Popular, constituída por socialistas, comunistas 

e republicanos de esquerda, venceu as eleições. 

Consequentemente, as forças nacionalistas conservadoras não 

aceitaram esta situação e criaram o Movimento Nacionalista, que 

resultou numa revolta militar, conduzida por Francisco Franco, a 18 

de julho de 1936. Iniciava-se, assim, a Guerra Civil (1936-1939). 

Nos primeiros meses de luta, ficaram definidas as esferas geográficas da 
guerra [...] 

Os auxílios da Alemanha hitleriana, da Itália fascista e de Portugal, sob o 
regime de Salazar, avolumaram-se em proporções nunca anteriormente 
verificadas em conflitos desta natureza.  [...] 

 

Miguel Martinez Cuadrado, “Anos Cruciais: 1933-1939”, História do Mundo, vol. 10, 
Publicações Alfa, Lisboa, 1973 
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Responde à questão: 
 
1. Quem foram os principais apoios dos 

nacionalistas espanhóis? Justifica esta situação. 
A resistência de 
Madrid ao fascismo 

A GUERRA CIVIL ESPANHOLA 



Ruínas da cidade de Guernica, depois 
de destruída pela aviação alemã  

Devido à sua superioridade bélica e aos apoios estrangeiros, os 

nacionalistas acabaram por vencer. Como tal, em 1939, 

instauraram uma ditadura, chefiada por Francisco Franco, que 

viria a durar cerca de 40 anos. Indubitavelmente que a Guerra 

Civil Espanhola serviu de campo de ensaio e, inevitavelmente, 

foi o detonador da 2.ª Guerra Mundial. 
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