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PARTE I – Da Antiguidade Clássica  
às guerras balcânicas          



O peso da história na Macedónia: 
a memória identitária grega (1) 

Alexandre o Grande (336 – 323 a.C.), 
símbolo do helenismo clássico 
reivindicado pela Grécia moderna

O Império de Alexandre o Grande na 
sua máxima extensão (sec. IV a.C.)



O peso da história na Macedónia: 
a memória identitária búlgara (2) 

Simeão o Grande  (864/865-927), uma 
figura central da história da Bulgária

O Império medieval de Simeão o 
Grande da Bulgária  (893-927) 



O peso da história na Macedónia: 
a memória identitária sérvia (3) 

Dušan o Poderoso (1308-1355), 
uma referência da história da Sérvia

O Império  sérvio medieval de Dušan o 
Poderoso  (1331-1346) 



O peso da história na Macedónia: 
a memória identitária turca (4) 

A atual casa-museu onde nasceu 
Mustafa Kemal em Salónica (1881) 

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 
nascido em Salónica, na Macedónia 
otomana e fundador da Turquia



Antes das guerras balcânicas: a VMRO e a 
luta pela independência da  Macedónia (1) 
o A Vatreshna Makedonska Revolyutsionna Organizatsiya/
Organização Interna Revolucionária da Macedónia (VMRO) 
foi fundada em 1893. 
o O objetivo inicial da VMRO era a independência da 
Macedónia e de Andrinopla/Edirne do Império Otomano. 
o Acabou por se tornar numa organização ao serviço das 
reivindicações búlgaras da Macedónia.  
o Iniciou a a sua ação no terreno em 1896 contra o poder 
otomano, com táticas de guerrilha bem sucedidas. 
o Em 1903 tentou uma sublevação geral suprimida por uma 
intervenção em larga escala do exército otomano na 
Macedónia.



Antes das guerras balcânicas: a VMRO e a 
luta pela independência da  Macedónia (2) 

[FOTO: Grupo de combatentes / guerrilheiros da VMRO] 



A formação da liga balcânica (1) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 12 e ss ] 

o O início do segunda década do século XX conferiu uma 
oportunidade aos Estados dos Balcãs ex-otomanos de 
afirmarem as suas reivindicações territoriais nacionais. 

o Estes efetuaram várias alianças político-militares entre 
si tendo essencialmente em vista conquistar territórios 
ao Império Otomano. 

o Todavia, as suas ambições territoriais também 
conflituavam, frequentemente, entre si (grande Sérvia, 
grande Bulgária, Grécia da Europa e Ásia Menor...). 

o Este problema acabou por levar, após a guerra de 1912, 
ao colapso da liga balcânica e à guerra de 1913.



A formação da liga balcânica (2) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 12 e ss ] 

o Aos olhos dos Estados balcânicos o Império Otomano 
parecia particularmente fragilizado. 

o A Bósnia tinha formalmente sido anexada pela Áustria-
Hungria e a Bulgária declarado a sua independência 
(1908). 

o Também em 1908 ocorreu uma sublevação da população 
grega de Creta para enosis (união) com a Grécia, embora 
falhada. 

o A Itália tinha atacado e conquistado a Líbia (1911-1912). 
o O Império Otomano ainda se encontrava sob os efeitos 

das convulsões e transformações internas ligadas à 
revolução dos jovens turcos de 1908. 



A formação da liga balcânica (3) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 12 e ss ] 

o Neste contexto que parecia particularmente favorável, 
foi assinado, a 7 de Março de 1912, um Tratado de 
cooperação militar entre a Sérvia e a Bulgária contra os 
Impérios Otomano e Austro-Húngaro. 

o Esse Tratado servo-búlgaro incluía um acordo sobre a 
partição da Macedónia otomana, em caso de vitória. 

o Em Maio de 1912 foi assinado um outro Tratado de 
cooperação político-militar entre a Bulgária e a Grécia, 
dirigido contra os otomanos.  

o Todavia, neste, não foram estipuladas divisões 
específicas dos territórios otomanos, o que se revelou 
fatal para a Bulgária.



A formação da liga balcânica (4) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 12 e ss ] 

o Os búlgaros procuravam o apoio da marinha grega, 
achando que o exército grego era de pouco valor.  

o A Bulgária tinha construído, nos anos anteriores, um 
exército moderno e relativamente poderoso, tendo a 
expectativa de poder conquistar rapidamente a 
Macedónia otomana. 

o No Verão de 1912, os gregos concluíram também 
gentlemen’s agreements com a Sérvia e o Montenegro. 

o Paralelamente, a Bulgária e a Sérvia celebraram ainda 
acordos de cooperação militar com o Montenegro, 
contra o Império Otomano.



A formação da liga balcânica (5) [FONTE: 
Andrew Rossos, Macedonia and the Macedonians. A History, p. 50] 



A primeira guerra balcânica (1) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 15 e ss ] 

o A primeira guerra balcânica iniciou-se a 8 de Outubro de 
1912, após um ataque no Montenegro às posições 
militares otomanas na região 

o O alvo do ataque que se intensificou nos dias seguintes 
foi a conquista de Skutari, no norte da Albânia, região 
que o Montenegro ambicionava anexar.  

o A 16 de Outubro os otomanos declaram a guerra ao 
Montenegro. 

o A 17 de Outubro a Liga Balcânica respondeu com uma 
declaração de guerra ao Império Otomano. 

o Iniciou-se, então, um conflito militar generalizado nos 
Balcãs.  



A primeira guerra balcânica (2) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 15 e ss ] 

o A guerra durou até ao armistício de 3 de Dezembro de 
1912 (armistício de Chataldzha). 

o As hostilidades continuaram ainda nalgumas partes 
depois dessa data –, com o Império Otomano a perder 
em quase todas as frentes contra os exércitos da Liga 
Balcânica. 

o O seu território em solo europeu ficou reduzido a um 
pequena parcela à volta dos estreitos – a cerca de 
30Km de Constantinopla/Istambul. 

o Perdeu a totalidade da sua província da Macedónia (a 
parte europeia do Império), onde se tinha iniciado a 
revolução dos jovens turcos de 1908.



A cidade mais disputada: Salónica (1) 
[FONTE: O palácio do governador otomano, Hilmi Paxá in Mark Mazower, Salonica City of 

Ghosts]



A cidade mais disputada: Salónica (2) 
[FOTO: Casa de verão da família judaica Allatini. Entre 1909 e 1912 foi usada como residência-

prisão do Sultão Abdul Hammid II, que tinha sido deposto pelos Jovens Turcos]



A cidade mais disputada: Salónica (3) 
[FONTE: Dervixes mevlevis em Salónica cerca de 1900 in Mark Mazower, Salonica City of 

Ghosts]



A cidade mais disputada: Salónica (4) 
[FONTE: Cemitério judeu em Salónica in Mark Mazower, Salonica City of Ghosts]



A segunda guerra balcânica (1) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 107 e ss ] 

o O Tratado de  Londres de 30 de Maio de 1913, mediado 
pelas grandes potências, pôs um fim formal na guerra 
entre a Liga Balcânica e o Império Otomano. 

o Todavia, este Tratado não consolidou uma paz duradoura 
e a segunda guerra balcânica deflagrou pouco tempo 
depois. 

o Foi um conflito entre os aliados que tinham derrotado o 
Império Otomano contra a Bulgária. Esta, face ao esforço 
de guerra e vitórias militares obtidas no terreno, sentia-se 
defraudada pelo Tratado de Londres nos seus ganhos. 

o Também os restantes Estados ficaram de alguma forma 
insatisfeitos devido a pretensões conflituantes entre si.



A segunda guerra balcânica (2) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 107 e ss ] 

o Antes do início do conflito militar, na Primavera de 1913, 
gregos e sérvios tinham feito um acordo sobre a 
repartição dos territórios conquistados aos otomanos, 
celebrando uma nova aliança militar entre si. 

o Nos termos desse acordo, o Norte da Macedónia, 
incluindo a cidade de Skopje, ficava para a Sérvia. 

o Quanto ao Sul da Macedónia, incluindo a importante 
cidade-porto de Salónica, passavam a fazer parte da 
Grécia.  

o Com estes ganhos territoriais, quer a Sérvia, quer a 
Grécia, aumentavam significativamente o seu território. 
No caso grego, este praticamente duplicou.  



A segunda guerra balcânica (3) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 107 e ss ] 

o A guerra iniciou-se a 29-30 de Junho de 1913 após um 
ataque da Bulgária a posições do seu ex-aliado sérvio. 

o O motivo mais profundo do conflito era a já referida 
insatisfação quanto à partição da Macedónia.  

o Para os búlgaros, devia fazer parte de uma “grande 
Bulgária”, quer por argumentos históricos – que recuavam até 
ao reino medieval de Simeão O Grande –, quer pela 
presença de população eslava/búlgara na região.  

o Para os gregos devia fazer parte da Grécia, pois era um 
território helénico desde a Antiguidade.  

o Quanto à Sérvia, para além dos argumentos históricos, 
procurava compensações na Macedónia, por ter sido 
impedida de integrar territórios conquistados à Albânia.



A segunda guerra balcânica (4) [FONTE: 
Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 107 e ss ] 

o A segunda guerra balcânica durou cerca de um mês, 
durante o Verão de 1913. Nela, a Bulgária ficou política 
e militarmente isolada, sendo derrotada pelos seus ex-
aliados. 

o Ao mesmo tempo, a Roménia aproveitou a situação 
para resolver a sua disputa com a Bulgária sobre o 
território fronteiriço de Dobrudzha, anexando-o.  

o Quanto aos otomanos usaram o conflito para 
recuperarem a cidade fortificada de Andrinopla/Edirne. 

o Esta tradicionalmente funcionava como uma barreira 
para a progressão militar sobre Constantinopla/
Istambul.



A partição da Macedónia entre os 
Estados balcânicos em 1913 (1) [FONTE: 

Andrew Rossos, Macedonia and the Macedonians. A History, p. 119] 



A partição da Macedónia entre os 
Estados balcânicos em 1913 (2) 

o A partição da Macedónia feita em 1913, após a segunda 
guerra balcânica, permanece até hoje com algumas 
modificações menores. 

o A Sérvia, mais tarde Jugoslávia, ficou na posse da 
Macedónia do Vardar  – 25,775 km2.  

o (Em 1991, após colapso violento da federação 
jugoslava, a Macedónia jugoslava declarou-se um 
Estado independente. Todavia, não foi reconhecida pela 
Grécia no seu nome oficial mas como “Antiga República 
Jugoslava da Macedónia”). 

o A Grécia adquiriu a Macedónia do Egeu – 34,000 Km2 – 
a maior parcela da Macedónia geográfica. 



A partição da Macedónia entre os 
Estados balcânicos em 1913 (3) 

o A Bulgária ficou com a parte mais pequena, a Macedónia 
do Pirin – 6,778 Km2.  

o Quanto à Albânia, um Estado criado em 1912 pelas 
grandes potências, reteve pequenas parcelas de território 
macedónio (Mala Prespa e Golo Brdo).  

o Aspeto em comum: todos estes Estados absorveram as 
suas parcelas de território e população, não as 
reconhecendo como regiões autónomas.  

o O problema actual da Macedónia é, em grande parte, 
resultado destes acontecimentos de 1912-1913, e do facto 
de a região estar no centro de heranças conflituais do 
mundo helénico, eslavo e turco-otomano.



 
 

PARTE II –  A Jugoslávia do pós I Guerra  
Mundial à desagregação dos anos 1990            



Do Reino dos Sérvios, Croatas e 
Eslovenos à Jugoslávia (1) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



Do Reino dos Sérvios, Croatas e 
Eslovenos à Jugoslávia (2) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



Do Reino dos Sérvios, Croatas e 
Eslovenos à Jugoslávia (3) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica. FOTO: Josip Broz Tito, 1972]



Do Reino dos Sérvios, Croatas e 
Eslovenos à Jugoslávia (4) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



Do Reino dos Sérvios, Croatas e 
Eslovenos à Jugoslávia (5) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



Do Reino dos Sérvios, Croatas e 
Eslovenos à Jugoslávia (6) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



O fim da Jugoslávia - cronologia (1) [FONTE: 
Viktor Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, trad. ing., 1999, p. xvi]



O fim da Jugoslávia - cronologia (2) [FONTE: 
Viktor Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, trad. ing., 1999, p. xvi]



O fim da Jugoslávia - cronologia (3) [FONTE: 
Viktor Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, trad. ing., 1999, p. xvi]



A República da Macedónia na Jugoslávia 
federal (1946-1991) [FONTE do Mapa: Viktor Meier, Yugoslavia. A 

History of its Demise, trad. ing., 1999, p. xvi]



Um novo Estado independente: a Macedónia / 
Antiga República Jugoslava da Macedónia (1)  

[FONTE do Mapa: Encyclopedia Britannica online]



 
 

PARTE III – O conflito entre a Macedónia 
(Antiga República Jugoslava) e a Grécia            



A “salada Macedónia” e dos Balcãs (1) 
[FONTE: Jean-Arnault Dérens, “Forgotten peoples of the Balkans” in Le Monde Diplomatique, 

Agosto 2003] 



A “salada Macedónia” e dos Balcãs (2)
[FONTE: CIA, The World Fact Book] 



O conflito entre a Macedónia e a Grécia: para 
além do legado da Antiguidade Clássica (1) 

[IMAGEM: A província da Macedónia no Norte da Grécia]



O conflito entre a Macedónia e a Grécia: para 
além do legado da Antiguidade Clássica (2)

[FONTE: Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia]



O conflito entre a Macedónia e a Grécia: para 
além do legado da Antiguidade Clássica (3)

[FONTE: Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia]



O conflito entre a Macedónia e a Grécia: para 
além do legado da Antiguidade Clássica (4)

[FONTE: Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia]



O conflito entre a Macedónia e a Grécia: para 
além do legado da Antiguidade Clássica (5)

[FONTE: Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e à UE (1) [FONTE: NATO, 28/04/2015]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e à UE (2) [FONTE: NATO, 28/04/2015]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e UE (3) [FONTE: NATO, 11/07/2018]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e UE (4) [FONTE: Foreign Policy, 6/03/2018]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e UE (5) [FONTE: Foreign Policy, 6/03/2018]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e à UE (6) [FONTE: The Economist, 

30/06/2018]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e à UE (7) [FONTE: The Economist, 

30/06/2018]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e à UE (8) [FONTE: Guardian, 3/10/2018]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e à UE (9) [FONTE: The Economist, 

1/10/2018]



O bloqueio da Macedónia: à espera da 
adesão à NATO e à UE (10) [FONTE: The Economist, 

1/10/2018]
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