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PARTE I –  A especificidade histórica e 
geopolítica dos Balcãs: o passado otomano       



O Império Otomano no seu apogeu de 
expansão territorial (sec. XV-XVII)



O “cunho otomano” na origem do termo 
Balcãs (e os equívocos da designação)

▪ “Balcã” é um palavra de origem otomana/turca que literalmente 
significa “montanha”/“cadeia montanhosa”/“montanha arborizada”. 

▪ Todavia, no tempo dos otomanos, esta era apenas uma palavra 
genericamente utilizada quando não era conhecida a designação 
específica do lugar em causa, à qual normalmente se acrescentava 
um nome específico.  

▪ O que a população turca designava como “Balcã” eram apenas umas 
montanhas pouco distantes de Constantinopla/Istambul, que 
constituíam a parte mais baixa e mais insignificante do velho Hæmus 
(o nome latino para uma suposta cadeia montanhosa do Adriático ao 
Mar Negro). 

▪ Foi o geógrafo alemão August Zeune quem utilizou pela primeira vez 
a palavra Balkanhalbinsel/Península Balcânica (1808) como 
designação geográfica. 



O modelo otomano de governo de 
um império islâmico: os millet-s 

▪ Um papel central na impressão do “cunho otomano” 
foi desempenhado pelo sistema de governo, através 
dos millet-s e pelo estatuto do dhimmi, o qual foi 
aplicado aos que não pertenciam à umma (cristãos e 
judeus) ou seja à “comunidade dos crentes” 
muçulmanos.  

▪ Esta instituição marcou profundamente a realidade 
sociológico-política de vários povos dos Balcãs e do 
Médio Oriente, em períodos temporais variáveis e 
subsistiu em várias regiões até uma fase tardia do 
século XIX, entrando marginalmente no século XX. 



O modelo otomano dos millet-s, uma 
forma de governo pré-nacional? (FONTE: Georges 

Castellan, Histoire des Balkans. XIVe – XXe siècle, Paris: Fayard, 1991, pp. 118-119)

“[A] visão étnica pré-nacional não era de maneira nenhuma a dos 
otomanos: fiéis do Profeta, só conheciam entre os seus sujeitos os 
moslem (‘crentes’) e os zimmi (‘pessoas protegidas’, ou seja, os não-
muçulmanos vivendo no império e obedecendo às suas leis). Ora, estas 
leis eram fundadas sobre a Xária [Sharia], estranha aos não-crentes. 
Daí o sistema do millet, do qual se tem feito um exemplo singular da 
tolerância do poder otomano. Na realidade, sistemas semelhantes de 
auto-administração de grupos humanos apoiando-se sobre as suas leis 
religiosas, tinham existido durante a Idade Média ocidental; sem recuar 
aos Estados bárbaros, com o seu direito romano e os seus códigos 
visigóticos ou burgondos, o estatuto dos judeus acordado por Casimiro o 
Grande da Polónia, e fundado sobre a kahâl, procedia da mesma visão 
teológica do mundo, para chegar à mesma tolerância teórica. Os sultões 
encontraram exemplos nos grandes impérios do Médio-Oriente, junto 
dos persas, em particular.”



Os Balcãs otomanos em 1860 (os grupos 
étnicos da “Turquia da Europa”)



As guerras balcânicas de 1912-1913 e 
o fim da “Turquia da Europa” (1) [FONTE: Andrew 

Rossos, Macedonia and the Macedonians. A History, p. 50] 



As guerras balcânicas de 1912-1913 e 
o fim da “Turquia da Europa” (2) [FONTE: Richard 

C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. xi ] 



 As guerras balcânicas de 1912-1913 e 
o fim da “Turquia da Europa” (3)

o A província otomana da Macedónia vai estar no centro 
da crise político-militar que levou às guerras 
balcânicas de 1912-1913. 

o Esta desenrolou-se em duas sucessivas guerras que 
contribuíram para um aumento da tensão política que 
levou à I Guerra Mundial. 

o O território da Macedónia em disputa não era 
exactamente o território da Macedónia da Antiguidade, 
do período helenístico. 

o Na época, a Macedónia otomana era composta por 
três vilayets (províncias): Salónica, Monastir (Bitola) e 
Kosovo.



As guerras balcânicas de 1912-1913 e 
o fim da “Turquia da Europa” (4) [FONTE: Andrew 

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



 
 

PARTE II – As sequelas da II Guerra Mundial       



 As sequelas da II Guerra Mundial: o caso 
da antiga Jugoslávia (1) [FONTE: Stephen A. Hart “Partisans: War 

in the Balkans 1941-1945, BBC History (2011)] 
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 As sequelas da II Guerra Mundial: o caso da 
antiga Jugoslávia (2) [FONTE: Stephen A. Hart “Partisans: War in the Balkans 

1941-1945, BBC History (2011). IMAGEM:  A Grande Croácia, mapa incluído num artigo publicado no jornal  
Ustaše, “Hrvatski Domobra” (1939)] 
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 As sequelas da II Guerra Mundial: o 
caso da antiga Jugoslávia (3) [MAPA: a partição da 

Jugoslávia após a invasão pela Alemanha nazi em 1941. FONTE: Wikipedia] 
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 As sequelas da II Guerra Mundial: o 
caso da antiga Jugoslávia (4) [FONTE: Stephen A. Hart 

“Partisans: War in the Balkans 1941-1945, BBC History (2011).] 
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 As sequelas da II Guerra Mundial: o 
caso da antiga Jugoslávia (5) [FONTE: Stephen A. Hart 

“Partisans: War in the Balkans 1941-1945, BBC History (2011).] 
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As sequelas da II Guerra Mundial: o caso da 
antiga Jugoslávia (6) [IMAGEM: à esquerda o símbolo da 13ª Divisão de Montanha 
da Waffen SS Handschar (palavra em bósnio para designar a cimitarra turca); à direita, o mufti de Jerusalém, 

Amin al-Husayni, em revista de um grupo de soldados bósnios da SS Handschar. FONTE: Wikipédia]
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As sequelas da II Guerra Mundial: o caso da 
antiga Jugoslávia (7) [IMAGEM: soldados muçulmanos da 13ª Divisão de 

Montanha da 13ª Waffen SS Handschar (“cimitarra”) a ler o panfleto “Islão e Judaísmo”, da autoria do mufti 
de Jerusalém, Amin al-Husayni. FONTE: Bundesarchiv, 1943]
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As sequelas da II Guerra Mundial: o caso 
da antiga Jugoslávia (8) [IMAGEM: soldados muçulmanos da 

SS Handschar em oração num local de treino militar. FONTE: Bundesarchiv, 1943]
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As sequelas da II Guerra Mundial: a “recriação” 
da divisão Handschar nos anos 1990 [FONTE: Carl Savich 

“How Bosnian Muslims Reformed Nazi SS Division” in Serbianna, 22/08/2010]
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PARTE III – O caso do Kosovo:  
um conflito geopolítico “adormecido”        



O Kosovo: uma breve cronologia  (1)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (2)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (3)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (4)  
[FONTE: DW, 5/12/2018]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (5)  
[FONTE: DW, 5/12/2018]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (6)  
[FONTE: DW, 5/12/2018]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (7)  
[FONTE: DW, 5/12/2018]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (8)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (9)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]
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O Kosovo: uma breve cronologia (10)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]
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O Kosovo: uma breve cronologia  (11)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]

�33



O Kosovo: uma breve cronologia  (12)  
[FONTE: BBC, 16/07/2015]
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O problema do reconhecimento 
internacional do Kosovo  (1) [FONTE: CIA, The  World 

Factbook e UNDP]
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O problema do reconhecimento 
internacional do Kosovo  (2) [MAPA: os grupos étnicos no 

Sudeste da Europa / Balcãs]
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O problema do reconhecimento 
internacional do Kosovo  (3) [FONTE: Ralph Wide et. al, 

“Recognition of States….”, Chatham House, 2010]
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O problema do reconhecimento 
internacional do Kosovo  (4) [FONTE: Ralph Wide et. al, 

“Recognition of States….”, Chatham House, 2010]
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O problema do reconhecimento 
internacional do Kosovo  (5) [FONTE:  UN, About UN 

Membership]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (1) [FONTE: 
Washinton Post, 2/03/2008]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (2) [FONTE: 
Washinton Post, 2/03/2008]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (3) [FONTE: 
Spyros Economides, “The Making of a failed state: the case of Kosovo” in European View, 2011]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (4) [FONTE: 
Foreign Affairs May / June 2012]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (5) [FONTE: 
EU Observer, 16/04/2013]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (6) [FONTE: 
EU Observer, 16/04/2013]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (7) [FONTE: 
EU Observer, 16/04/2013]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (8) [FONTE: 
EU Observer, 16/04/2013]
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O Kosovo é um Estado falhado?  (9) [FONTE: 
Der Siegel Online International, 26/08/2015]

�48



O Kosovo é um Estado falhado?  (10) 
[FONTE: Der Siegel Online International, 26/08/2015]
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 A (re)abertura do conflito com a Sérvia? (1) 
[FONTE: Euractiv, 27/11/2018]
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 A (re)abertura do conflito com a Sérvia? (2) 
[FONTE: Euractiv, 27/11/2018]
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 A (re)abertura do conflito com a Sérvia? (3) 
[FONTE: Euractiv, 27/11/2018]
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 A (re)abertura do conflito com a Sérvia?(4) 
[FONTE: Wikipedia]
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 A (re)abertura do conflito com a Sérvia?(5) 
[FONTE: Wikipedia]
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 A (re)abertura do conflito com a Sérvia?(6) 
[FONTE: DW, 5/12/2018]
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 A (re)abertura do conflito com a Sérvia? (7) 
[FONTE:  Paresh / Cagle cartoons]
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