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PARTE I – O Império Otomano como “homem 
doente da Europa”  



O Próximo Oriente no século XIX:  “A 
Ásia começa nos Balcãs”  

o Na visão típica dos europeus do século XIX, a Península 
Balcânica era o início de um Próximo Oriente simultaneamente 
exótico e afastado da civilização, marcado também pelo 
“despotismo oriental”.  

o “A Ásia começa na Landstrasse” (a estrada real que saía para o 
sul e para leste ligando Viena às planícies da Hungria). Esta é 
uma afirmação atribuída a Clemens Wenzel Nepomuk Lothar 
(Metternich), chanceler do Império Austríaco e principal artífice 
da ordem europeia saída do Congresso de Viena de 1815. 

o Sobre os Balcãs, Otto von Bismarck, o “chanceler de ferro” da 
Prússia e principal unificador da Alemanha imperial, terá 
também dito, pejorativamente, que “não valiam os ossos de um 
soldado da Pomerânia. 



As origens da questão do Oriente e 
as suas diversas fases (1)

o A “Questão do Oriente” reflete a visão europeia anteriormente 
referida, ligada aos territórios do antigo Império Otomano. 

o Estes iniciavam-se a sul do Império Austro-Húngaro nos Balcãs, e 
prolongavam-se, a leste, até à Rússia, abrangendo grande parte do 
Mediterrâneo oriental. 

o Pelo menos até ao século XVIII, o Império Otomano foi uma potência 
de primeira grandeza. Conquistou partes significativas do território do 
sudeste europeu e cercou e ameaçou conquistar Viena duas vezes, 
nos séculos XVI e XVII. 

o Na historiografia clássica europeia o marco simbólico da viragem nas 
relações de poder, deu-se em finais do século XVIII. 

o O tratado celebrado entre a Rússia e o Império Otomano, em 1774, 
após a derrota militar deste último – Tratado de Küçük-Kaijnardja, na 
actual Bulgária –, marca o início da Questão do Oriente. 



As origens da questão do Oriente e 
as suas diversas fases (2) 

o Através do artigo VII desse Tratado, o czar russo adquiriu o título de 
protetor do Cristianismo Ortodoxo no Império Otomano. 

o A Questão do Oriente esteve associada ao domínio dos territórios e 
populações controlados pelo “homem doente da Europa” – o Império 
Otomano –, na frase célebre do czar Nicolau I, proferida nas vésperas 
da guerra da Crimeia (1853-1856).  

o Várias crises marcaram o lento declínio do “homem doente da 
Europa”, ocupando a diplomacia das principais potências europeias 
(Grã-Bretanha, França, Áustria, Rússia e, a partir do final do século 
XIX, também Alemanha e Itália) durante um século e meio.  

o Em 1923, a celebração do Tratado de Lausana, que regulou a 
dissolução Império Otomano e a emergência da República da Turquia 
na Península da Anatólia marcou, convencionalmente, o 
encerramento diplomático da Questão do Oriente. 



As crises da Questão do Oriente (1) 
o A revolução sérvia de 1804-1815 contra o Império Otomano. 
o A guerra de independência da Grécia (1821-1832) contra o Império 

Otomano. 
o A tentativa de domínio do Império Otomano (1832-1841) por Mehmet 

Ali, um albanês que governou o Egipto e partes das províncias árabes 
do Império Otomano. 

o A guerra da Crimeia (1853-1856), envolvendo a Rússia contra o 
Império Otomano, apoiado pela França e Reino Unido (o motivo 
formal foi a disputa do título de protetor dos cristãos do Império 
Otomano, entre o czar russo e Napoleão III da França). 

o A guerra russo-otomana (1877-1878), na sequência de sublevações 
de populações eslavas/cristãs dos Balcãs contra os otomanos e os 
massacres dos arménios na Anatólia. 

o A crise da anexação da Bósnia (1908-1909) pelo Império da Áustria-
Hungria.



As crises da Questão do Oriente (2): 
As sucessivas perdas de território do Império Otomano



As crises da Questão do Oriente (3):  
a guerra de independência da Grécia (1821-1832)

o A revolta grega iniciada em março de 1821, precedida, no início do 
século, em 1804, por uma sublevação dos sérvios, foi o início de um 
série de revoltas nacionais dos povos cristãos do Império contra o 
“jugo otomano”. 

o Após vários anos de guerra, travada sobretudo na Moreia/
Peloponeso e ilhas mais próximas, a sublevação das populações 
cristãs ortodoxas/gregas acabou por levar à formação da Grécia 
moderna. 

o Um marco decisivo no rumo da guerra foi a destruição da marinha 
otomana (comandada por Ibrahim Paxá do Egipto), por uma 
esquadra anglo-franco-russa na baía de Navarino, ao largo do 
Peloponeso (1827).  

o Pelo Tratado de Constantinopla de 1832, a independência da Grécia 
(inicialmente com menos de metade do território atual), foi 
reconhecida pelo Império Otomano.



As crises da questão do Oriente (4):  
A guerra da Crimeia (1853-1856) 



As crises da questão do Oriente (5):  
A guerra da Crimeia (1853-1856) 

o A guerra da Crimeia foi um conflito de grande dimensão que envolveu as 
principais potências europeias da época (Grã-Bretanha e França) contra a 
Rússia, em apoio do Império Otomano. 

o O conflito surgiu, inicialmente, como uma disputa entre o czar Nicolau I e 
Napoleão III, sobre o título de protetor dos cristãos do Império Otomano. 

o A França invocava direitos obtidos com as “capitulações” sobre os 
católicos do Império, relacionados com a custódia dos Lugares Sagrados.  

o Quanto aos cristãos ortodoxos, tinham obtido similares privilégios do 
sultão otomano e adquirido crescente preponderância na administração 
do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e em Nazaré, local de nascimento de 
Cristo.  

o O czar russo invocando o artigo VII do Tratado de Küçük-Kaijnardja de 
1774 e exigia um reconhecimento formal do seu título e direito de protetor 
dos cristãos ortodoxos por esse Tratado, que os otomanos recusaram. 

o Por detrás deste conflito simbólico e religioso, estava a ambição de 
influência e domínio nos territórios do Império Otomano.    



O czar Nicolau I da Rússia (1796-1855): 
autor da expressão “homem doente da Europa” para designar o 

Império Otomano em declínio



O sultão otomano Abdülmecid I 
(1823-1861)

Abdülmecid I, a rainha Vitória da Grã- 
Bretanha e Napoleão III de França 

(aliados na guerra da Crimeia)
Abdülmecid I  (pintura da época)



Batalha naval russo-otomana durante a 
guerra da Crimeia (1854) [FONTE:  http://

www.romanianstudies.org/content/2009/04/romantic-travels-on-the-lower-danube-1800-1940/]



A crise da Questão do Oriente de 1875-1878 (1): 
o impacto do livro de William Ewart Gladstone (1876)



A crise da Questão do Oriente de 1875-1878 (2): 
A guerra russo-otomana de 1877-1878 

[FONTE: http://pages.uoregon.edu/kimball/images/frn.MPR.1877.78.RTwrx.Ctq29.jpg ]



A crise da Questão do Oriente de 1875-1878 (3): 
Vitória russa na guerra, derrota na diplomacia 

[FONTE: Vladimir Moss, http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/436/russia-
balkans,-1878-1913/ ]



Os objectivos da Rússia nos Balcãs (1) 
[FONTE: Steven W. Sowards, The Great Powers and the "Eastern Question”, http://

staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lect10.htm]



Os objectivos da Rússia nos Balcãs (2) 
[FONTE: Steven W. Sowards, The Great Powers and the "Eastern Question”, http://

staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lect10.htm]



A ameaça russa de domínio do sudeste 
Europa: cartoon satírico britânico de 1877 



A expansão do território da Rússia 
(1533-1894)



Os objectivos da Áustria-Hungria nos Balcãs (1) 
[FONTE: Steven W. Sowards, The Great Powers and the "Eastern Question”, http://

staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lect10.htm]



Os objectivos da Áustria-Hungria nos Balcãs (2) 
[FONTE: Steven W. Sowards, The Great Powers and the "Eastern Question”, http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/

lect10.htm]



 
 

PARTE II – As guerras balcânicas de 1912-1913 
como prelúdio da I Guerra Mundial   



A Macedónia da Antiguidade (sec. IV 
a.C.) e a Macedónia geográfica  

[FONTE: Andrew Rossos, Macedonia and the Macedonians. A History, p. 4] 



No cerne das guerras balcânicas:  
a disputa pela Macedónia (1)

o A região otomana da Macedónia vai estar no centro da 
crise da Questão do Oriente de 1912-1913. 

o Esta envolveu duas sucessivas guerras balcânicas que 
contribuíram fortemente para a o aumento da tensão 
política que levou à I Guerra Mundial. 

o O território da Macedónia em disputa não era 
exatamente o território da Macedónia da Antiguidade, 
do período helenístico de Alexandre o Grande. 

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



No cerne das guerras balcânicas: a 
disputa pela Macedónia (2)

oHá, todavia, uma certa coincidência territorial entre a 
Macedónia otomana e a da Antiguidade clássica. 
oNas guerras balcânicas o “peso da história” foi – tal 
como ainda ocorre hoje –, evidente nas reivindicações 
nacionalistas conflituantes sobre este território. 
oNo caso da Grécia o argumento histórico remete, 
sobretudo, para a Antiguidade clássica e o Império 
Bizantino.  
oNo caso da Sérvia e da Bulgária (ambos povos 
eslavos), para o passado medieval.



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



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 
confltuavam 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.



O Império Otomano nas vésperas 
das guerras balcânicas (1) [FONTE: Andrew Rossos, 

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



O Império Otomano nas vésperas 
das guerras balcânicas (2) [FONTE: Richard C. Hall, 

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



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 cidade mais disputada: Salónica (5)

Eleftherios Venizelos, Primeiro-Ministro 
da Grécia durante as guerras balcânicas

A rendição da guarnição militar otomana 
de Salónica ao exército grego a 
26/10/1912 (gravura da época)



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.



As consequências das guerras 
balcânicas (1) [FONTE: Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. 

Prelude to the Fisrt World War, pp. 139] 



As consequências das guerras balcânicas (2) 
[FONTE: Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the Fisrt World War, pp. 139 ] 



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 é 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 Aspecto 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.



A  actual República da Macedónia do 
Norte [FONTE: Encyclopedia Britannica online]
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