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As comemorações de dias históricos são uma oportunidade para reforçar o papel da História 

na formação da identidade das pessoas de um país, de uma região ou de uma cidade, bem 

como para promover atividades de cooperação entre a escola e alguns possíveis parceiros da 

comunidade, tais como Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais ou instituições locais ligadas 

à cultura.  
 

Um pouco de História…  
 

Alguns dias são guardados na memória coletiva dos povos como datas importantes para a 

construção da sua identidade, do que são hoje e do que os torna únicos. Uma das datas que 

marcam a História de Portugal é o 5 de outubro de 1910. 
 

 
 

A Proclamação da República
á 111 anos atrás, na madrugada de 3 para 4 de outubro, 

várias forças militares ergueram-se numa revolução contra a 

monarquia constitucional. 

Devido à subjugação do país aos interesses coloniais 

britânicos, aos gastos da família real, ao poder da igreja e à instabilidade 

política e social, o Partido Republicano Português, apoiado pelo exército, 

pela marinha e por muitos civis armados iniciou o movimento 

revolucionário. Apesar de alguma resistência e dos vários confrontos 

militares, o exército fiel à Monarquia não conseguiu organizar-se de modo 

a derrotar os revoltosos.  
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A Revolução saiu vitoriosa e pelas 9h da 

manhã do dia 5 de outubro de 1910, a República 

é proclamada a partir da varanda dos Paços do 

Conselho de Lisboa.  

A família real e a sua corte foram exiladas 

para Inglaterra, ficando Teófilo Braga a chefiar o 

governo provisório até à aprovação da primeira 

constituição portuguesa, a Constituição de 1911, 

que deu início à Primeira República.  

O primeiro Presidente da República foi 

Manuel de Arriaga (1840-1917), eleito pelo Parlamento a 24 de agosto de 

1911. 

Entre outras mudanças, com a implantação da República foram 

substituídos os símbolos nacionais, nomeadamente o hino nacional, a 

bandeira e a moeda. 

 
 

Hoje celebramos também o Dia do Professor…  
 

A todos deixámos a nossa homenagem e o nosso agradecimento. 
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