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AULA N.º  6  
DISCIPLINA  História  

ANO(s)  9.º  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

  
- Relacionar a manutenção do regime autoritário em Portugal com a Guerra 

Fria; 

 -- Distinguir períodos de estagnação e de desenvolvimento económico da II 
Guerra até 1974 (atraso do mundo rural e movimento migratório, medidas de 
fomento industrial e abertura a capitais estrangeiros);  

- Explicar a oposição interna ao regime. 
 

 

Título/Tema(s) da Aula 

 

Portugal e o Mundo no Pós 2.ª Guerra Mundial 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.Indica dois dos principais momentos da oposição ao Estado Novo. 

2.Indica dois fatores que levaram à emigração significativa para o estrangeiro, nos anos 60. 

 

3. Lê o seguinte documento (documento A) e observa a imagem (documento B): 

    Documento A.  

     «Em 1963, ano em que pela primeira vez o valor da produção industrial superou o da produção agrícola, a Europa 

Ocidental via nascer em Portugal a sua última nação industrial.»  

                                                                                       Pedro Lains, O Estado e a industrialização em Portugal, 1945-1990.  

 

 

    Documento B. Siderurgia Nacional 

 

 
 
 
                
 

 
 
 

 
3.1. Indica o principal setor de atividade em Portugal até à década de 60 (Doc. A). 

 
3.2. Indica a que se ficou a dever o desenvolvimento industrial a partir da década de 50 (Doc. B). 
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4. Lê e observa atentamente os seguintes documentos: 
 

Documento C.  

«Em 1945, a vitória dos aliados encheu de esperança os opositores ao regime de Salazar que acreditaram que a 

tendência democrática traria mudanças radicais à política do Estado Novo. O MUD, propôs a candidatura, em 1949 de 

Norton de Matos. No entanto, esta convicção desapareceu nas eleições livres de 1945, que confirmaram a 

impossibilidade de participação de outros grupos políticos, para além do partido do governo. Em 1958, as forces da 

oposição uniram-se e apresentaram um novo candidato: O general Humberto Delgado.» 

 

 Joana Cirne e outros, Viagem na História 9. 

 
       Documento D. Candidatura de Norton de Matos       Documento E. Candidatura de Humberto Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1. Indica os dois momentos mais importantes da oposição ao regime de Salazar. 

 
4.2. Refere os obstáculos com que se deparou a candidatura de Norton de Matos e como reagiu perante as eleições. 

 

 
5. Lê com atenção o documento F: 

 
«Antes de chegar a França, o português deixou a aldeia natal de táxi, à noite, até à aldeia de Aranhas, no concelho 

de Penamacor, a partir de onde caminhou quatro dias até perto da Cidade Rodrigo, na província espanhola de 

Salamanca, onde passou mais dois dias "à espera de uma camioneta de gado" que o levou até Vitória, no País Basco, 

tendo depois gasto "oito, nove dias" para atravessar as montanhas, a pé, num "inverno terrível", com "30 centímetros 

de neve nos Pirinéus».                                                                                      

                                                                                                                       
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/noticia/40062/, consultado em 7 maio 2020 

            5.1. Completa as frases com as opções corretas. 

Nos anos 60, as periferias das cidades do _________________, sobretudo de Lisboa e do Porto, cresceram de 

forma rápida e _________________, devido ao grande fluxo migratório. Este crescimento levou à proliferação 

de bairros _________________, sem condições sanitárias. 

Opções: interior; litoral; desordenada; planeada; sociais; clandestinos. 

 

6. Seleciona a opção que indica o principal benefício para Portugal da forte emigração que se fez sentir nos 
anos 60. 

a) Aumento das remessas dos emigrantes em divisas estrangeiras.   

b) Escoamento da mão de obra excedentária.                            c) Aumento dos salários das classes trabalhadoras. 
 

https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/noticia/40062/

