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1ª Guerra: 28 de julho
de 1914 até 11 de Nov. 
de 1918:
Os Aliados: A Tríplice Entente: Reino 
Unido, França e Império Russo; e Sérvia, 
Japão, Itália, Grécia, Portugal, Roménia, 
Estados Unidos

• Contra 

As Potências centrais: Império Austro-
Hungaro (Áustria-Hungria), Império 
Alemão (Alemanha), Império Otomano 
ou Império Turco, Reino da Bulgária
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Fase do Fim da Guerra 
Grande 1917/1918

• Em Novembro de 
1918, a guerra já 
durava quatro anos

• Morte de 10 milhões 
de soldados

• 20 milhões de 
soldados feridos

• Morte de vários 
milhões de civilistas 
na Europa
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1917 Revolução Russa

• Os bolchevistas 
tomaram o poder e a 
Rússia saiu da Guerra

• Em abril 1918 os 
Estados Unidos 
entraram na Guerra do 
lado da França e da 
Inglaterra

• Em Setembro/Outubro, 
a derrota dos alemães 
estava perto
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A revolta leva a revolução de 
Novembro

• Os marinheiros, 
militares, 
trabalhadores 
revoltaram-se, em 
30 de Outubro
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9 de Novembro de 1918

• Renúncia do Imperador

• Friedrich Ebert designado 
Chanceler

Dois políticos proclamaram 
duas Repúblicas distintas na 
mesma tarde: 

• Philip Scheidemann da SPD 
“República Democrática”

• e Karl Liebknecht da USPD a 
“República socialista”
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11 Novembro de 1918 Paz de Compiègne: 
Fim definitivo da Guerra

Coalizão entre os Social-
democratas, SPD, e do 
Partido menor que se 
tinha separado dos 
Social-democratas, 
defendendo uma 
República Socialista a 
imagem do sistema 
Bolchevista Russo, USPD, 
rompeu em Dezembro 
de 1918
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Dezembro 1918: lutas sangrentas entre o governo de um lado, e 
marinheiros e conselhos operários, do outro

• 4 a 12 de janeiro de 1919: Revolta de Espártaco - assasino de Rosa 
Luxemburg e Karl Liebknecht
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Eleições para a assembleia 
constituinte
19 de janeiro de 1919: 

• 37,9 % Social-democratas, SPD

• 19,7% Centro (conservadores e católicos)

• 18,5% Partido Democrático Alemão (liberais de esquerda)

formaram com 76%  a Coalizão de Weimar

6 de Fevereiro 1919: Primeira reunião da Assembleia Constituinte

• 11 de Fevereiro: Assembleia elegeu Friedrich Ebert como Presidente 
do Reich
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Tratado de Versailles - junho de 1919

Alemanha será:

• Amputada de 1/7 do seu solo

• Amputada de 1/10 da sua população

• Cortada em duas: o “corredor de Danzigue” (da Polónia) separou a 
Prússia Oriental do restante território alemão

• Perdeu: todas as suas colónias, a frota de guerra, parte da frota 
mercante, as minas de carvão da Sarre (para a França, durante 15 
anos)

• Foi obrigada a reparar financeiramente os prejuízos causados pela 
guerra
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Incompreensão por parte da população, porque até Outono de 1919 
não se tinha ouvido falar em derrota alemã

Lenda da Punhalada pelas Costas
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Três Fases da República de Weimar

•1918 – 1923 anos iniciais com várias 
crises

•1924 – 1929 os anos 20 dourados

•1929 – 1933 destabilização política e 
económica
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31 de julho 1919: Assembleia Nacional aprova a 

Constituição de Weimar
Com entrada em vigor no dia 14 de agosto

• Democracia parlamentar

• Elementos de uma democracia direta em forma de referendos e 
petições

• Direitos Fundamentais

• Separação de poderes

• Posição forte do Presidente do Reich

• Não há cláusula – barreira, i.e., os partidos entram no parlamento 
sem percentagem mínima de votos
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31 de julho 1919: Assembleia Nacional aprova a 

Constituição de Weimar
Com entrada em vigor no dia 14 de agosto

• Chef de Estado: Presidente do Reich eleito directamente pelo povo 
para sete anos

• Nomeia e demite o Chanceler e os Ministros

• Em situação de estado de necessidade pode limitar partes da 
Constituição, inclusive os direitos fundamentais

• Presidente do Reich é chef das Forças Armadas

• Presidente e Parlamento controlam-se mutuamente

• Parlamento eleito pelo povo
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Partidos

• Comunista

• Socialista

• Católicos

• Liberais

• Conservadores

• Radicais da direita – NSDAP

• Nas primeiras eleições 76% para a coalizão de social-democratas, 
liberais e católicos, 1920 já apenas 48%
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Crises em 1923: Ocupação da Região da Ruhr

• Em janeiro, Alemanha com a economia fraca e com inflação, não paga 
reparações

• Tropas belgas e francesas ocupam a região para assegurar os 
pagamentos

• Alemanha não se consegue defender-se contra os 100.000 soldados 
de ocupação

• O Governo apela à greve 

• Violência, mortos
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Crises em 1923: 
Hiperinflação, desde 
junho

• As consequências da ocupação da 
região Ruhr arruína completamente 
as finanças públicas

• O governo imprime 
200.000.000.000.000.000.000 marcos 
para adicionar aos 
500.000.000.000.000.000.000 

• Apenas em 15 de Novembro: reforma 
da moeda: 1 Rentenmark = 1 bilião de 
marcos da moeda anterior
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Outras crises entre 1920 e 1924:

• 1920 tentativa de golpe em Berlim, da extrema direita contra a despedida de 
200.000 soldados, exigida pelo Tratado de Versailles (Kapp- Lüttwitz Putsch)

• Junho 1922, dois atentados da direita radical: contra Philipp Scheidemann que 
era político da SPD e sobreviveu, e o assassino de Walther Rathenau que era 
Ministro dos Negócios Estrangeiros

• Estado de necessidade na Baviera, 26.9.1923, e tentativa de imitação da marcha 
sobre Roma de Mussolini em Munique, 9.11.1923

• Outubro 1923: golpe pelo Partido Comunista com apoio da União Soviética

• 1923/24: movimentos separatistas na Renânia e em Palatinado com apoio da 
França
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Nos finais dos anos 20, quase todos os grupos 
parlamentares têm as suas tropas: 

•Partido Comunista: mais 100.000 homens armados

•Partido Popular Nacional Alemão: 500.000 homens 
armados

•Partido Nacional-socialistas 400.000 homens armados

•Partido Social democratas: 1.000.000 homens armados

•Forças Armadas oficiais do pais: apenas têm 100.000 
soldados



Três Fases da República de Weimar

1918 – 1923 anos iniciais com várias crises

1924 – 1929 os anos 20 dourados

• 1924 eleições: NSDAP apenas 6,6%; 1928 apenas 2,6% 

• os locos anos 20

• Sucessos da República de Weimar na política externa

1929 – 1933 destabilização política e económica

• 24 de outubro de 1929: crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque 
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Ministro dos Negócios Estrangeiros, Gustav Streseman, 1923 - 29 Partido 
Liberal, NLDVP

Plano Dawes, 1924: Estados Unidos concedem um crédito no valor de 
800.000.000 Reichsmark para a reconstrução do pais

- Define-se os montantes da dívida das indemnizações

- França desocupa a maior zona industrial do pais (Ruhrgebiet), 1924

Tratados de Locarno, 1926

Tratado de Berlim, 1926

1926 Integração da Alemanha na Sociedade das Nações

1929 Plano Young: pagamentos até 1988

1930 Desocupação da zona principalmente oeste do Reno, região da Renânia

1932 Fim dos pagamentos das indemnizações



1929 – 1933 Destabilização política e 
económica
1929: Crise económica mundial

• 1926: 2 milhões desempregados

• 1932: 5,5 milhões - quase 30%

• A coalizão no parlamento rompe, março 1930: o governo demite-se

• 1930 eleições: 

• comunistas 13,1% e 

• nacional-socialistas 18,3% (anterior 6,6%) e passam a ser o 2º 
partido no parlamento
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Artikel 48: „Der 
Reichspräsident kann die 
nötigen Maßnahmen treffen“

• Se um estado federado não cumprir as obrigações que lhe
incumbem nos termos da Constituição do Reich ou da Lei do 
Reich, o Presidente do Reich poderá fazê-lo por meio da força

armada. O presidente do Reich, se a segurança
e ordem públicas do Reich alemão
estiverem significativamente perturbadas
ou em perigo, tomará as medidas
necessárias para restaurar a segurança
pública e, se necessário, intervir com a 
ajuda das forças armadas.
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• Artigo 48 da Constituição de Weimar (cont.):"Para esse efeito, ele pode 
suspender temporariamente, no todo ou em parte, os direitos 
fundamentais estabelecidos nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124, 153 e 

153." que são a liberdade da pessoa, a inviolabilidade da 
habitação, o sigilo das cartas e das informações, a liberdade 
de expressão, direito de manifestação e associação e a 
garantia da propriedade privada.

• Artigo 25 da Constituição de Weimar: “O presidente pode dissolver o 
Reichstag, mas apenas uma vez pela mesma razão. A nova eleição ocorrerá o 
mais tardar no sexagésimo dia após a dissolução.”

• Artigo 53: “O Chanceler e, sob sua proposta, os ministros são nomeados e 
demitidos pelo Presidente do Reich.”



1929: Crise económica mundial
Início da 3ª fase da República de Weimar
• A Quinta-feira Negra (em inglês, Black Thursday devido ao fuso 

horário na Europa Black Friday) refere-se ao dia 24 de outubro de 
1929, quando ocorreu o crash da Bolsa de Valores de

• As acções perderam até 90% do seu valor; 9 mil bancos e 100 mil 
empresas entram em falência

• Alemanha, e empresas alemães tinham dívidas imensas para com os 
bancos dos Estados Unidos; com o stop dos créditos as empresas 
estão a falir, despedem milhões de pessoas no ano 1929 e nos anos a 
seguir

26



Outubro 1931 manifestação em Bad Harzburg

• Aliança entre nacional-socialistas (NSDAP), partido popular nacional 
(DNVP), Federação dos soldados, Liga dos Agricultores Alemãs, e a 
“União de todos os Alemães”

• Iniciativa é do editor Alfred Hugenberg, que edita 1.600 jornais 
diferentes

• Marcha de 100.000 homens da juventude de Hitler, do Destacamento 
Tempestade, SA, e Esquadrão de Assalto, SS, outra organização 
paramilitar ligada ao partido nazista
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1932 Campanha eleitoral da NSDAP

•Nacional

•Socialista

•Alemanha

•Trabalhadores
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Os alemães tornaram o NSDAP em eleições 
livres o partido mais votado

31 de julho de 1932: vitória 
do NSDAP: 37,3% (o dobro 
do anterior) 13,7 milhões 
eleitores votaram no 
partido de Hitler 

23 de março de 1933 uma 
maioria de 2/3 vota a favor 
da lei da auto-atribuição de 
competências
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