
 

POR QUE É FERIADO NACIONAL NO DIA 5 DE OUTUBRO? 

Após cerca de 800 
anos a ser 
governado por reis 

(Monarquia), em 5 
de outubro de 
1910 foi 

implantado um 
novo regime 
político, a 
REPÚBLICA. 

 
 O primeiro Rei de Portugal foi D. 
Afonso I (conhecido por D. 
Afonso Henriques) e o último foi 
D. Manuel II.  
 
Mas o povo não estava satisfeito 
com a forma como os Reis 
governavam e a Monarquia foi 
ficando cada vez mais fraca. Por 
outro lado, o Partido 
Republicano, que defendia a 

República como governo, ficou mais forte. 
 
Assim, no dia 5 de Outubro 
de 1910, os militares 
revoltaram-se e, com o apoio 
do povo, venceram as tropas 
monárquicas. Terminava a 
Monarquia e começava a 
República. 
 
O Rei teve de se ir embora do 
país e Portugal passou a ser 
governado pelo primeiro PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA (Manuel de Arriaga)  

Mais de cem anos passados, já tivemos dezoito 
Presidentes da República em Portugal: 
 
Manuel de Arriaga, Bernardino Machado, Sidónio 
Pais, Canto e Castro, António José de Almeida, 
Manuel Teixeira Gomes, Mendes Cabeçadas, 
Gomes da Costa, Óscar Carmona, Craveiro 
Lopes, Américo Tomás, António de Spínola, 
Costa Gomes, António Ramalho Eanes, Mário 
Soares, Jorge Sampaio, Aníbal Cavaco Silva.  
 
O Presidente da República é um Símbolo 
Nacional, tal como a Bandeira e o Hino. 
 
O nosso atual Presidente 
da República chama-se 
Marcelo Rebelo de Sousa 
e é o chefe de Estado, ou 
seja, o representante 
máximo do nosso país e é 
eleito pelos cidadãos para 
um mandato de 5 anos.  

 
Hino - “A Portuguesa” 

Heróis do mar, nobre 
Povo,  
Nação valente, imortal,  
Levantai hoje de novo  
O esplendor de 
Portugal!  
Entre as brumas da 
memória,  
Ó Pátria, sente-se a 
voz  
Dos teus egrégios 
avós,  
Que há-de guiar-te à 
vitória! 

Às armas, às armas!  
Sobre a terra, sobre o 
mar,  
Às armas, às armas!  
Pela Pátria lutar  
Contra os canhões 
marchar, marchar!  
 
Composição:  
Alfredo Keil (música) 
Henrique Lopes de 
Mendonça (letra) 

 

 

 
 

Monarquia 

 O chefe de Estado é 
o rei.  
 

 O rei herda o trono 
(cargo hereditário).  

 
 O rei governa até à 

morte (cargo 
vitalício) 

 

 A moeda usada era 
o real.  

República 

 O chefe de Estado é 
o presidente da 
República. 

 O presidente é eleito 
pelos cidadãos.  
 

 A duração do 
mandato era limitada 
a 4 anos (1ª República). 

 

  A moeda usada era 
o escudo.  

 

(Grupos disciplinares de HGP/H)                                  https://www.youtube.com/watch?v=1gL6CfNkqcY  

https://www.youtube.com/watch?v=1gL6CfNkqcY

