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GRUPO I 

Doc.1                                                          Doc.2 

Semana de 40 Horas 
 Cartaz da organização sindical francesa 
«Confederação Geral do Trabalho» (1936) 
 

Semana de 40 Horas 
Cartaz da organização conservadora francesa 
«Ordem e Bom Senso» (1936) 
 

 

 
Tradução: 
Confederação Geral do Trabalho 
A semana de 40 horas libertará os lares dos operários da 
incerteza e da miséria criadas pelo desemprego. 

 

Tradução: 
S.F.I.O. [Secção Francesa da Internacional Operária] 
C.G.T. [Confederação Geral do Trabalho] 
Semana de 40 horas 
Diminuição da Qualidade de Vida, Aumento dos Preços, 
Desemprego, Diminuição das Vendas, Miséria, Carestia de 
Vida. 
Uma vez mais enganado pela Internacional, o trabalhador 
francês deixar-se-á seduzir por uma miragem? 

 
 

1. Compare as duas perspetivas expressas, respetivamente, nos documentos 1 e 2, relativas à 
legislação laboral aprovada durante o governo da Frente Popular, em França 
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GRUPO II 
 

Doc.1 - Críticas à I a República (dezembro de 1923) 
 

Os políticos não têm sabido atuar e têm-se limitado a dizer palavras. Para o público, nós 

somos seres especiais que consomem o tempo em bizantinas discussões [...]. 

As sociedades atuais apresentam evidentes sinais de desagregação, sendo o principal o 

enfraquecimento do Poder central. [...] 

O Poder curva-se perante os-desordeiros -sociais, permitindo o estabelecimento duma 

confusão que a maiores misérias nos conduzirá. [...] 

 Deste Poder que se humilha como um mendigo, numa altura em que lhe são exigidos todos 

os heroísmos, faz parte o Parlamento liberal - instituição caduca que é necessário não 

eliminar, mas transformar. [...] 

 

 
 
Doc.2 - Apologia ao Estado Novo (janeiro de 1935) 
 

A estabilidade da Presidência da República, a força do Governo, a segurança interna, a 

confiança pública, a formação de forte consciência nacional - garantias essenciais da ordem e 

do trabalho na paz - são conquistas definitivamente asseguradas. [...] 

Os velhos partidarismo e parlamentarismo, depois de se haverem desacreditado pelas suas 

obras, desapareceram em virtude das providências e benefícios da Ditadura Nacional, pela 

preponderância do interesse comum e da ideia de Nação organizada [...]. 

Se há síntese que possa definir os objetivos que a Ditadura Nacional tomou [...] é a existência 

de uma governação forte, ao mesmo tempo tradicionalista e progressiva, capaz de imprimir à 

vida nacional a direção superior, e dotada de autoridade eficaz na concorrência das funções 

políticas, sociais e económicas das coletividades e dos cidadãos. 

 
1. Compare, relativamente à conceção de Estado, a perspetiva expressa no documento 1 com 
a perspetiva expressa no documento 2. 

 
Nota:Adaptado: Manual Porto Editora/ Areal Editores 
 

 
BOM TRABALHO 

 
 
 
 
 

 


