25 dez: Trégua de Natal informal
declarada por soldados na FRENTE
OCIDENTAL. Alemães e britânicos jogam
futebol na TERRA DE NINGUÉM
‘Avanço nas trincheiras

’

1914 Centenário da I Guerra Mundial 2014
Teatros de guerra

Batalha da
Jutlândia

Em 1914, os países europeus estão ligados
por uma série de alianças diplomáticas:
Alemanha/Áustria-Hungria/Império
Otomano formam as POTÊNCIAS CENTRAIS
Grã-Bretanha/França/Rússia formam
o TRIPLO ENTENDIMENTO ou ALIADOS

28 jun: O arquiduque Francisco
Fernando, herdeiro do império austro-

-húngaro, é assassinado com a mulher
em Sarajevo pelo nacionalista sérvio
Gavrilo Princip

NORUEGA
SUÉCIA

Frente Oriental

IRLANDA

Ypres
GRÃ-BRETANHA

A Itália, tentando ganhar território austríaco,
alinha com os ALIADOS em maio de 1915.
A Bulgária, com ambições territoriais na Sérvia,
alinha com as POTÊNCIAS CENTRAIS em out. 1915

ALEMANHA

Batalha
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RÚSSIA
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ÁUSTRIA-HUNGRIA

Campanha Sérvia
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ITÁLIA

POTÊNCIAS CENTRAIS e suas colónias

Frente Macedónia
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ALIADOS e colónias
Alianças mutáveis durante a guerra

SÉRVIA

BULGÁRIA

Campanha Gallipoli

Mar Mediterrâneo

Países neutros (aquando do início da guerra)

IMPÉRIO
OTOMANO

GRÉCIA

ARGÉLIA

CANADÁ

28 jul: O imperador Francisco José da
Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia
31 jul: A Rússia, aliada da Sérvia,
anuncia a mobilização do seu exército
1 ago: A Alemanha mobiliza as Forças
Armadas e declara guerra à Rússia
3 ago: A Alemanha declara guerra
à França
4 ago: A Alemanha declara guerra
e invade a Bélgica neutral num
movimento de flanco destinado e
derrotar a França rapidamente. A Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha
5 ago: Começa o conflito no TEATRO
AFRICANO entre tropas coloniais alemãs
e o Império Britânico

6 ago: A Áustria-Hungria declara
guerra à Rússia
22 ago: BATALHA DAS FRONTEIRAS –
27 mil soldados franceses morrem num
só dia em ofensiva a leste de Paris,
perto da fronteira franco-alemã
23 ago: O Japão, então aliado da
Grã-Bretanha, declara guerra à
Alemanha ao não ter resposta a ultimato para esta retirar navios de guerra
de águas chinesas e japonesas
O Japão exige ainda que a Alemanha
lhe entregue o controlo de Tsingtao, na
China, então sob domínio alemão
26-30 ago: O exército alemão, comandado por Erich Ludendorff e Paul von
Hindenburgo, alcança a sua maior
vitória na Frente Oriental contra a Rússia
na BATALHA DE TANNENBERG
5-10 set: PRIMEIRA BATALHA DO MARNE
detém a invasão alemã em França
6 set: BATALHA DE TSINGTAO – primeira
batalha aeronaval da história. O Japão
ataca navios inimigos com bombas
lançadas por aviões franceses Farman
15 set:
Abertas primeiras trincheiras na

21 abr-25 mai: SEGUNDA BATALHA
DE YPRES assinala o primeiro uso de gás
pela Alemanha na Frente Ocidental

MÉXICO
OCEANO
PACÍFICO

19 out-22 nov:

PRIMEIRA BATALHA
DE YPRES leva

Campanha Africana

ÍNDIA

9 fev: Grã-Bretanha decreta
mobilização de todos os homens
entre 18 e 41 anos

23 mai: A Itália, que
até agora evitara o conflito, declara guerra
à Áustria-Hungria – mudando de lado das
Potências Centrais para os Aliados

21 fev-18 dez: BATALHA DE VERDUN,
a mais longa batalha da guerra, termina
em impasse. Estima-se um milhão de
baixas francesas e alemãs

31 mai: Londres é atacada pelo ar
pela primeira vez com bombas lançadas
por Zeppelins, aeronaves alemãs

19 abr: Presidente dos EUA Woodrow
Wilson avisa a Alemanha para não
continuar a guerra submarina sem
restrições
24 abr: Republicanos irlandeses
lançam rebelião armada em Dublin
para afirmar a independência da Irlanda.
Forças britânicas esmagam a rebelião

14 out: A Bulgária declara guerra
à Sérvia

Teatro Ásia-Pacífico
OCEANO
PACÍFICO

16 jul: Forças árabes libertam
Aqaba, na Jordânia
31 jul-10 nov: BATALHA DE
PASSCHENDAELE. Aliados conquistam
terreno após meses de luta em
terreno enlameado
26 out: O Brasil, ameaçado no seu
comércio atlântico pelos submarinos
alemães, declara guerra

19 dez: Tropas britânicas e árabes
capturam Jerusalém, pondo termo a
673 anos de domínio turco

21 mai: Após iniciativa alemã no ano
anterior, a Grã-Bretanha introduz a hora
de verão (atrasando o relógio uma hora),
para as fábricas de armas e munições
começarem a trabalhar mais cedo

5 jun: Lawrence da Arábia ajuda
a Revolta Árabe contra os turcos
1 jul-18 nov: A BATALHA DO SOMME
causa um milhão de baixas, sem avanço
aliado. A Grã-Bretanha introduz os
tanques, arma eficaz, mas são poucos
para influenciar o curso da batalha
7 nov: Woodrow Wilson é reeleito
Presidente dos EUA com o lema de
campanha “Manteve-nos fora da guerra”
7 dez: David Lloyd George
torna-se primeiro-ministro britânico
31 dez: Rasputine, auto proclamado
homem santo, é assassinado na Rússia

25 abr: Tropas australianas e britânicas detêm avanço alemão em AMIENS
23 mai: Alemães bombardeiam Paris
31 mai: Alemães detidos por forças
dos EUA em Chateau-Thierry
Jul: Tropas alemãs transferidas
da Frente Oriental para a Ocidental
desertam dos comboios de transporte
em grande número
16-17 jul: O ex-czar Nicolau II e a família são assassinados pelos bolcheviques
3 ago: O Presidente Wilson aceita
cooperar com os Aliados no envio de
tropas “voluntárias” para a Rússia

OCEANO
ÍNDICO

1 de Maio de 1915

5 set: O czar Nicolau II assume o
comando dos exércitos russos
15 set: A Grã-Bretanha usa gás perto
de Loos, mas uma mudança de vento
causa elevadas baixas entre os britânicos

JAPÃO

AUSTRÁLIA
NOVA
ZELÂNDIA

Revólver Webley
– arma de serviço
britânica

Soldados belgas s
re
a caminho de Yp

Campanha do Sinai
e Palestina

3 jul: Chega a França a primeira vaga
da FORÇA EXPEDICIONÁRIA AMERICANA

7-8 nov: Lenine dirige invasão do
Palácio de Inverno em São Petersburgo
e estabelece o governo bolchevique

Campanha da Mesopotâmia
CHINA

“Barão
Vermelho”
em 1917

18 mai: A LEI DO SERVIÇO SELETIVO
confere poder ao Governo dos EUA
para decretar mobilização geral

BRASIL

25 abr: Aliados iniciam batalha de nove
meses pela península turca de GALLIPOLI.
Envolvidos muiRMS Lusitania zarpa
tos efetivos
de Nova Iorque para
australianos e
da Nova Zelândia a sua fatídica viagem,
7 mai:
Submarino
alemão
afunda
o RMS
Lusitania,
matando
1198 civis
– incluindo
128 americanos

OCEANO
ATLÂNTICO

RÚSSIA

Campanha do Cáucaso

Teatro Atlântico

31 mai: BATALHA DE JUTLÂNDIA.
A Grã-Bretanha perde mais navios
e homens mas a esquadra alemã
sofre mais danos e fica confinada
aos portos para o resto da guerra

FRENTE OCIDENTAL

os exércitos
franco-britânico
e alemão a tentarem
flanquear-se
mutuamente
em torno da
cidade belga

EUA

4 fev: A Alemanha inicia o bloqueio
submarino da Grã-Bretanha. Os navios
que se aproximam da costa são
considerados alvos legítimos

Afundamento
Lusitania

16-29 abr: Franceses lançam ofensiva desastrosa em CHEMIN DES DAMES.
Perdas horríveis desencadeiam motins
entre as tropas francesas

22 abr: O “Barão Vermelho” Manfred
von Richthofen, de 25 anos, é morto
em combate sobre a França. É-lhe
atribuído o abate de 80 aviões

1 jul: Alexander Kerensky ordena
a desastrosa ofensiva russa na
Galícia, sofrendo 400 mil baixas

Frente Ocidental
FRANÇA

15 mar: Czar da Rússia abdica
6 abr: Os EUA entram no conflito
quando a Alemanha retoma a guerra
submarina sem restrições

O telegrama oferece ao México
“generosa ajuda financeira” e
“território perdido no Texas,
Novo México e Arizona”

8 ago: Contra ofensivas dos Aliados
8 jan: O Presidente Wilson anuncia um no Somme obrigam o exército alemão
roteiro de 14 pontos para a paz no mundo a retirar
3 mar: A Rússia soviética assina tra27 set: Tropas aliadas quebram as
tado de paz com as Potências Centrais
defesas alemãs na LINHA HINDENBURG
21 mar: A Alemanha lança a primeira
de cinco grandes ofensivas na Frente
Ocidental para ganhar a guerra antes
de as tropas dos EUA chegarem
às trincheiras

30 set: A queda de Damasco assegura a estabilidade no Médio Oriente
28 out: Marinheiros alemães amotinam-se e recusam enfrentar esquadra britânica

30 out: Turquia assina armistício
9 nov: Kaiser Guilherme II abdica
10 nov: É fundada a República alemã
11 nov: Armistício assinado. Guerra
termina à 11ª hora do 11º dia do 11º mês

28 Jun: O TRATADO DE VERSALHES,
entre os Aliados e a Alemanha, põe fim
oficial à guerra. Seguem-se tratados
com as restantes Potências Centrais
19 jan: Grã-Bretanha descobre
e descodifica o TELEGRAMA
ZIMMERMANN, em que a Alemanha
pede ao México para
entrar em guerra
com os EUA

Tratado assinado no
Palácio de Versalhes

