
Olá! 
Bem-vindo ao Museu 
da Presidência da República! 

Queres descobrir o Museu
de forma divertida? 

Se estás com a tua família, 
vem desvendar mistérios 

em boa companhia.

Consegues organizar um 
grupo de destemidos 

exploradores?



Como se chama o atual 
Presidente da República?

Mas ainda antes 
de te aventurares 
no Museu, 
responde:





A 5 de outubro de 1910, 
uma revolução pôs fim 
à Monarquia e implantou 
a República.



A partir daí, o chefe do Estado 
(o Presidente da República) 
passou a ser eleito, 
ao contrário do Rei cujo cargo 
passava para os filhos.



Um dos líderes desta revolução de 
1910 foi o tenente* José Mendes 
Cabeçadas Júnior, dono do relógio 
que podes encontrar na entrada 
do Museu. Vai até lá!

* Posto da Marinha Portuguesa



Que horas marca o relógio?  
Qual o seu significado?



A implantação da República, 
a 5 de outubro de 1910, 
trouxe muitas mudanças.
Por exemplo, novos símbolos 
nacionais!



Procura agora a bandeira 
e o hino no Museu 

e responde 
aos desafios!



Observa bem a bandeira 
e diz se as frases que se seguem 
são VERDADEIRAS ou FALSAS!



A esfera armilar,
que representa os Descobrimentos,

é vermelha

V      F
 

Quando hasteamos a bandeira, 
a parte vermelha fica do lado do mastro

V      F
 

A bandeira tem sete escudetes 

V      F

Os castelos têm duas torres

V      F



Por cima da bandeira de Portugal,
encontramos os retratos dos autores 
do Hino Nacional.
Henrique Lopes de Mendonça 
foi quem escreveu a letra 
que cantamos.



Como se chama o senhor 
que compôs a música? 

E qual o nome da canção?



Ao longo do ano, são vários os 
momentos em que presenteamos 
pessoas amigas.



Quando o nosso Presidente da 
República visita outros chefes de 
Estado, também oferece e recebe 
presentes, como sinal de amizade 
e respeito entre os países.
 
No Museu, podes ver alguns deles!



Procura os presentes 
que agora te mostramos. 

Descobre que PAÍSES 
os ofereceram!



País:

País:



É tradição pintar os retratos dos 
Presidentes da República para nos 
lembrarmos de quem já ocupou 
este cargo.



No Museu, podes ver todos os 
retratos, exceto um: o do atual 
Presidente, que só terá o seu 
quando acabar o mandato!



Mas há um quarto Presidente 
sentado nesta mesma cadeira! 

Olha para os retratos, 
descobre quem é 

e aponta o seu nome!

Desde 1910, são já 19 
os Presidentes da República. 
Estes três quadros têm algo em 
comum: os Presidentes estão 
sentados na cadeira dos leões, 
que está no Palácio Nacional 
de Belém.



Manuel de Arriaga Manuel Teixeira Gomes

Bernardino Machado



Com a ajuda do texto de parede 
e do vídeo que encontras, diz qual 

destas frases NÃO é uma função do 
Presidente da República!

Agora vai até ao 
cantinho dos poderes do 
Presidente da República.



É Comandante Supremo das Forças Armadas

Representa a República Portuguesa

Nomeia o primeiro-ministro

Promulga e veta as Leis

Faz as Leis



Uma das funções do Presidente 
é homenagear as pessoas que se 
destacam pelo bem que fazem 
à comunidade ou por ajudarem  
Portugal a ser um país melhor.



Vai até ao piso superior do Museu, 
onde encontras as condecorações 

que o Presidente concede quando quer 
homenagear alguém.



Reconheces este senhor que foi 
condecorado pelo Presidente 
Cavaco Silva? Repara nas cores e no 
símbolo da fita que tem ao pescoço.



Observa as várias condecorações, 
descobre a que foi dada ao 

Cristiano Ronaldo 
e completa o seu nome!



Sabias que durante os primeiros 
anos da República os Presidentes 
pagavam uma renda para viverem 
no Palácio Nacional de Belém?

Vai até à última sala do Museu, 
procura o documento 

que o prova 
e responde:



qual era o valor da renda?

Atenção:
na altura, a moeda de Portugal não era o Euro!



E agora mais uma pergunta! 
Mas sem ajudas!



Sabes o que é preciso
para um dia seres candidato(a) 
a Presidente da República?

Tens apenas de reunir 3 dos 5 requisitos 
que agora se seguem. Quais serão?

Ter pelo menos 35 anos

Ser português

Saber falar inglês ou chinês

Reunir 7500 assinaturas 

Ser homem



PARABÉNS!
Chegaste ao fim!



Será que acertaste
em todas as perguntas?
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