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Constrói a tua 
Bandeira Nacional
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5 de outubro de 1910: 
a revolução republicana
Logo após a revolução de 5 de outubro de 1910, 
o primeiro governo provisório republicano decide 
adotar novos símbolos nacionais de identificação 
da República Portuguesa. A bandeira nacional, 
azul e branca com as armas reais ao centro, era um 
dos símbolos da monarquia que os republicanos 
desejavam substituir. Sabes quais foram outros 
símbolos nacionais alterados depois da revolução 
republicana?*

Ainda em outubro de 1910, foi nomeada uma 
Comissão para escolher a nova bandeira que só veio 
a ter a aprovação oficial em junho de 1911.
Sabes que todos os símbolos que estão numa 
bandeira têm significado? Vamos explicar-te tudo o 
que precisas de saber sobre a bandeira nacional!

*o hino e a moeda.
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Comecemos pelas cores do fundo: 
o verde simboliza a esperança 
e o vermelho a coragem e o 
sangue dos portugueses mortos 
em combate. Estas eram também 
as cores associadas ao Partido 
Republicano Português.

A esfera armilar simboliza 
o mundo ou as terras que os 
navegadores portugueses 
descobriram nos séculos XV 
e XVI e os povos com quem 
trocaram ideias, conhecimentos e 
mercadorias. Este período ficou 
conhecido como a época dos 
Descobrimentos, com certeza que 
já ouviste falar! 

Sobre a esfera armilar assenta o 
tradicional escudo com as 
cinco quinas, que simbolizam 
os cinco reis mouros que D. 
Afonso Henriques venceu na 
Batalha de Ourique, rodeadas 
pelos sete castelos, localidades 
fortificadas também conquistadas 
aos muçulmanos na luta pela 
independência de Portugal.

Vais agora construir a tua bandeira! 
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Material necessário
> Impressora para imprimir o modelo

> Tesoura

> Cola

Em caso de não poderes imprimir, podes utilizar os 
seguintes materiais:

> Folha de papel A4 para desenhar a bandeira nacional

> Lápis de carvão

> Material para colorir (lápis de cor, lápis de cera ou 
canetas de feltro)

Instruções
1 - Imprime as páginas 5 e 6, em papel branco 

(ajustar a impressão a tamanho A4)

2 - Recorta os símbolos impressos da página 6.

3 - Cola as partes da bandeira no retângulo da página
5, começando pelas cores verde e vermelha, a esfera 
armilar, o escudo e terminando com as cinco quinas.
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A minha
Bandeira Nacional
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Esperamos que tenhas gostado! 

Se tiveres dúvidas ou quiseres falar connosco, podes enviar um 
email para arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt
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https://www.facebook.com/arquivo.mun.lisboa/ 

https://www.instagram.com/arquivo_municipal_lisboa/ 

https://twitter.com/arquivolisboa 

https://www.youtube.com/channel/UCGQAjS2jk5Ialj2tyPl9sww

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt

