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As causas da 1.ª Guerra Mundial
A causa mais imediata da 1.ª Guerra Mundial foi o assassinato do Arquiduque Francisco
Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, a 28 de Junho de 1914, por
estudantes nacionalistas sérvios.
Mas, a eclosão deste conflito mundial explica-se por um vasto conjunto de razões:
– Os movimentos nacionalistas:
* nacionalismo pan-sérvio (pretensão da Sérvia se unir à Bósnia Herzegovina,
anexada pelo Império Austro-Húngaro, e formar a Jugoslávia);
* Pan-germanismo (afirmação do poder da Alemanha);
* A aspiração de vários povos à independência (polacos, checos, eslovacos, etc.);
– As rivalidades económicas e políticas entre as grandes potências (Alemanha contra a
França; Alemanha contra a Inglaterra; Rússia contra a Alemanha, etc.);
– As políticas de alianças (Tríplice Aliança e Triple Entente);
– A corrida aos armamentos no início do século XX;
– As disputas territoriais (entre a França e a Alemanha, pela Alsácia-Lorena; entre o
Império Austro-Húngaro e a Itália, pela posse do Tirol Meridional);
– A pretensão da Rússia de expandir a sua influência na Península Balcânica, onde tinha
a Sérvia por aliada.

As decisões do Tratado de Versalhes
Assinado em 28 de Junho de 1919, entre a Alemanha (país vencido) e os países aliados e
associados (países vencedores), o Tratado de Versalhes determinou que:
a) A Alemanha ficava obrigada a pagar indemnizações e reparações de guerra aos aliados
e associados no valor de 350 biliões de marcos-ouro;
b) A Alemanha perdia todas as suas colónias;
c) A Alemanha perderia vários territórios na Europa (a Alsácia-Lorena para a França; a
Posnânia, Dantzig e parte da Alta Silésia para a Polónia; Eupen e Malmedy para a Bélgica; uma
parte do Schleswig para a Dinamarca, etc.);
d) A Alemanha tinha de reconhecer e respeitar as fronteiras da Áustria, da
Checoslováquia e da Polónia;
e) O Exército alemão ficava reduzido a 100.000 homens (7 divisões de infantaria e 3 de
cavalaria);
f) A Alemanha ficava proibida de possuir força aérea;
g) A Alemanha era proibida de fabricar ou importar blindados, tanques ou outros
engenhos semelhantes;
h) A Alemanha ficava impedida de ter submarinos e os barcos de guerra eram limitados a
certos valores;
i) A Região da Renânia, junto à França, era desmilitarizada;
j) O território do Sarre ficava sob administração da Sociedade das Nações e as suas
minas eram exploradas pela França.
Em síntese, o Tratado de Versalhes reduzia o poder militar e económico da Alemanha e
castigava este país como responsável pela guerra e pelos seus prejuízos.
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