
HISTORIA DO PRESENTE

COMPOSICIÓN DE TEXTO: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

1. “O Presidente dos Estados Unidos de América e o Primeiro Ministro representante do Goberno de S. M. no Reino Unido, 
téndose reunido no Océano, xulgan oportuno facer coñecer algúns principios sobre os cales eles fundan as súas esperanzas nun 
futuro mellor para o mundo e que son comúns á política nacional dos seus respectivos países: 
1. Os seus países non buscan ningún engrandecemento territorial ou doutro tipo.
2. Non desexan ver ningún cambio territorial que non estea de acordo cos votos libremente expresados dos pobos interesados. 
3. Respectan o dereito que teñen todos os pobos de escoller a forma de goberno baixo a cal queren vivir, e desexan que sexan 
restablecidos os dereitos soberanos e o libre exercicio do goberno a aqueles a quen lles foron arrebatados pola forza. 
4. Esforzaranse, respectando totalmente as súas obrigacións existentes, en estender a todos os Estados, pequenos ou grandes, 
vitoriosos ou vencidos, a posibilidade de acceso a condicións de igualdade ao comercio e ás materias primas mundiais que son 
necesarias para a súa prosperidade económica. 
5. Desexan realizar entre todas as nacións a colaboración máis completa, no dominio da economía, co fin de asegurar a todos as 
melloras das condicións de traballo, o progreso económico e a protección social. 
6. Tras a destrución total da tiranía nazi, esperan ver establecer unha paz que permita a todas as nacións vivir con seguridade no 
interior das súas propias fronteiras e que garanta a todos os homes de todos os países unha existencia libre sen medo nin pobreza. 
7. Unha paz así permitirá a todos os homes navegar sen trabas sobre os mares e os océanos. 
8. Teñen a convicción de que todas as nacións do mundo, tanto por razóns de orde práctica como de carácter espiritual, deben 
renunciar totalmente ao uso da forza. Posto que ningunha paz futura pode ser mantida se as armas terrestres, navais ou aéreas 
continúan sendo empregadas polas nacións que a ameazan, ou son susceptibles de ameazala con agresións fóra das súas fronteiras, 
consideran que, en espera de poder establecer un sistema de seguridade xeral, amplo e permanente, o desarmamento de tales 
nacións é esencial. Igualmente axudarán e fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien o pesado fardo dos armamentos 
que atafega aos pobos pacíficos.”

Franklin D. Roosevelt - Winston Churchill 
14 de agosto de 1941

2. “As Potencias participantes na Conferencia conviñeron: 
1. Que en Iugoslavia, os partisanos deben recibir todo o material e equipo que sexa posible e que tamén deben ser axudados por 
operacións de comandos. 
2. Que, desde o punto de vista militar, é altamente desexable que Turquía entre en guerra xunto aos Aliados antes de fin de ano. 
3. Tomar nota da declaración do mariscal Stalin no sentido de que se Turquía entra en guerra contra Alemaña e, en consecuencia, 
Bulgaria declara a guerra a Turquía, ou a ataca, a URSS porase inmediatamente en estado de guerra contra Turquía. As Potencias 
presentes na Conferencia estiman ademais que poderán valerse deste feito explicitamente nas próximas negociacións para facer 
entrar a Turquía na guerra.
4. Tomar nota de que a "Operation Overlord" (o que posteriormente foi o desembarco en Normandía) será desencadeada en maio de 
1944, en conexión cunha operación no sur de Francia. Esta última operación emprenderase nas proporcións permitidas pola 
importancia do material de desembarco. Ademais, a Conferencia toma nota da declaración do mariscal Stalin, segundo a cal as 
tropas soviéticas desencadearán unha ofensiva, case no mesmo momento, para impedir o transporte de tropas alemás da fronte do 
Leste á fronte do Oeste. 
5. Convir que os Estados Maiores militares das tres potencias deberán permanecer desde agora, en estreito contacto á vista da 
inminencia das operacións en Europa. Decidiuse, en particular que os Estados Maiores deberán establecer para estas operacións, un 
segundo plan destinado a enganar ao inimigo e inducilo ao erro.”

F. D. Roosevelt - J. Stalin - W. Churchill

3. “O Premier da Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro Ministro do Reino Unido e o Presidente dos Estados
Unidos de América serán consultados no interese común dos pobos dos seus países respectivos e dos da Europa liberada. Afirman
conxuntamente  o  seu  acordo  para  determinar  unha  política  común  dos  seus  tres  Gobernos  durante  o  período  temporal  de
inestabilidade da Europa liberada, co fin de axudar aos pobos de Europa liberados da dominación da Alemaña nazi, e aos pobos dos
antigos Estados satélites do Eixo, a resolver por medios democráticos os seus problemas políticos e económicos máis apremiantes. 
O establecemento da orde en Europa e a reconstrución das economías nacionais deben realizarse mediante procedementos que
permitan aos pobos liberados destruír os últimos vestixios do nazismo e do fascismo e establecer as institucións democráticas da súa
elección. Estes son os principios da Carta do Atlántico: dereito de todos os pobos a elixir a forma de goberno baixo a que queren
vivir; restauración dos dereitos soberanos e de autogoberno en beneficio dos pobos que foron privados polas potencias agresoras. 
Co fin de crear as condicións nas cales os pobos liberados poderán exercer estes dereitos os tres Gobernos axudarán conxuntamente
aos pobos de todo Estado liberado de Europa, ou todo Estado europeo antigo satélite do Eixo, cada vez que estimen que a situación
esíxeo:  a)  Para crear as condicións da paz interior;  b)  Para  adoptar  as medidas  de urxencia destinadas  a socorrer  aos  pobos
desamparados:  c)  Para  constituír  autoridades  provisionais  gobernamentais  amplamente  representativas  de  todos  os  elementos
democráticos destas poboacións e que se comprometerán a establecer, axiña que como sexa posible, mediante eleccións libres,
gobernos que sexan a expresión da vontade dos pobos, e d) Para facilitar en todos os lugares onde sexa necesario tales eleccións. 
Os tres Gobernos consultarán ás demais Nacións Unidas e ás autoridades provisionais ou os outros Gobernos de Europa, cando se
examinen problemas que lles interesen directamente.

Cando os tres Gobernos estimen que as condicións nun Estado libre de Europa ou nun país anteriormente satélite de Europa
fan  necesaria  unha  acción  deterrminada,  consultaranse  inmediatamente  acerca  das  medidas  a  tomar  para  asumir  as  súas
responsabilidades  comúns  definidas  na  presente  declaración.              

Por esta declaración reafirmamos a nosa fe nos principios da Carta do Atlántico, a nosa fidelidade á Declaración das
Nacións Unidas e a nosa determinación de construír en cooperación coas outras nacións pacíficas, unha orde mundial que se inspire
nas  leis  da  paz,  da  seguridade,  da  liberdade  e  do  benestar  xeral  de  toda  a  humanidade.  
Ao publicar esta declaración, as tres potencias expresan a esperanza de que o Goberno Provisional da República Francesa queira
asociarse a elas mediante o procedemento suxerido.”

J. V. Stalin - F. D. Roosevelt - W. Churchill



PAUTAS PARA A CORRECCIÓN DA COMPOSICIÓN DE TEXTO SOBRE AS CONFERENCIAS DA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:

1. Introdución Causas que levaron á 2ª Guerra Mundial: política expansionista nazi e do Eixo; 
contemporización dos reximes democráticos (pactos de Munich); Anschluss, 
ocupación dos Sudetes e invasión de Polonia.   Declaración de guerra a 
Alemania por parte de Gran Bretaña e Francia. Política non intervencionista dos
EE.UU.

2. Carta do 
Atlántico

Pacto británico-norteamericano (suscrito entre Roosevelt e Churchill -explicar 
as persoalidades de ambos), baseado en: respeto ás fronteiras anteriores á 
guerra; liberdade de decisión dos pobos sobre o seu sistema de goberno; 
vontade de destrución do fascismo e dos reximes ditatoriais do Eixo, 
especialmente o alemán; plantexamento da solución dos problemas mediante a 
paz e non mediante a forza -admisión implícita do fracaso da SDN e primeiro 
“postulado” para unha futura ONU-; defensa da democracia liberal.

3. Conferencia 
de Teherán

Reunión de Churchill, Roosevelt e Stalin entre novembro e decembro de 1943 
na capital iraní. Adóptanse decisións: apoio aos partisanos iugoslavos, que, 
guiados por Tito, loitarán nos Balcáns contra o expansionismo nazi; apoio á 
entrada de Turquía na guerra -coa axuda da URSS-, de parte do bando aliado 
-lembrar que no bando aliado están todos os asinantes da Declaración das 
Nacións Unidas, o 1 de xaneiro de 1942 (26 países, entre os que figuran USA, 
Gran Bretaña, Francia, URSS, Bélxica, Holanda, Luxemburgo, Noruega,... 
Canadá, Australia,... Costa Rica,  Cuba, Honduras,...); planificación do 
desembarco de Normandía para 1944.

4. Conferencia 
de Ialta

Conferencia celebrada en febreiro de 1945, coa participación dos mesmos 
líderes de Teherán, pero cun cambio de opinión con respecto á Carta do 
Atlántico: previsión da ocupación de Alemania e posterior división da mesma en
4 sectores de ocupación, administrados polas principais potencias aliadas; 
decisións que se adoptan antes dos últimos ataques desde Europa oriental por 
parte soviética. A estas alturas, o réxime nazi atópase case asfixiado e 
desabastecido, co que pouco queda para “o afundimento” do mesmo e o 
armisticio final, en maio de 1945.

5. Conclusión Os acordos de Ialta serán refrendados na Conferencia de Postdam, coa partición
de Alemania. Por outra banda, a ocupación terá como consecuencia o 
establecemento de sancións económicas e o inicio de xuizos por crimes de 
guerra contra as autoridades nazis (xuizos de Nuremberg). O mapa de Europa 
reorganizarase ao comezo da “guerra fría” coa presenza do “telón de aceiro” 
entre as dúas superpotencias (USA e URSS) xurdidas tras o final da Segunda 
Guerra Mundial.



HISTORIA DO PRESENTE

COMPOSICIÓN DE TEXTO: GUERRA FRÍA

1. “Lin nos vosos xornais que a política de coexistencia pacífica que vos propoñemos significaría en 
realidade a creación dun «mundo dividido». Nada máis afastado na exacta comprensión da idea da 
coexistencia pacífica que esta interpretación. Na realidade queremos obter o contrario: a coexistencia 
pacífica e a competencia das relacións sempre máis amplas entre os pobos, no dominio económico e 
cultural. Por contra, a negación da coexistencia e da competencia, significan a ruptura de todas as relacións
entre os países e un relanzamento da "guerra fría". 

Os que non queren pechar os ollos á realidade deben recoñecer que na nosa época a única vía 
razoable para o desenvolvemento das relacións internacionais é a solución dos problemas e litixios pola 
negociación. A nosa viaxe a América, e a próxima visita do presidente Eisenhower á Unión Soviética 
permitirán, así queremos esperalo, proceder a- un cambio de sinceras opinións sobre as cuestións en litixio 
e de máis fácil comprensión para nós. 

Vivir en paz, en boa irmandade, ou camiñar cara a unha nova guerra, tal é a elección ante a cal se 
atopan agora a Unión Soviética e os Estados Unidos, o mundo enteiro. Non hai unha terceira a menos que un
de nós considere trasladarse a outro planeta. (...)

Con seguridade, non vos chamo, señores homes de negocios, a compartir a nosa concepción do 
mundo: penso que non pretendedes facer cambios en favor do capitalismo. É probable que creades na 
vitoria do voso sistema, e eu estou convencido de que é o socialismo será o que vencerá (...) 

Kruschev no Economic Club de Nova Iorque (setembro de 1959) 

2. “Querido señor presidente: 

Lin a súa carta do 26 de outubro con gran detenemento e celebro coñecer o seu desexo de buscar 
unha pronta solución ao problema. O primeiro que precisa facerse, con todo, é cesar no traballo das 
instalacións para proxectís dirixidos en Cuba, a inutilizar todas as armas ofensivas existentes en Cuba, baixo
a supervisión das Nacións Unidas. 

Na crenza de que isto se levará a cabo prontamente, dei instrucións aos meus representantes en 
Nova York que lles permitirán trazar durante este fin de semana, en cooperación co secretario xeral en 
funcións das Nacións Unidas e os seus representantes, un acordo para unha solución permanente do 
problema cubano seguindo as liñas suxeridas por vostede na súa carta do 26 de outubro. Tal e como eu leo e
entendo a súa carta, os elementos chave das súas propostas que me parecen aceptables en xeral, tal e 
como eu as entendo son os seguintes: 

1. Vostede acordará eliminar estas instalacións para armas ofensivas existentes en Cuba, baixo a 
observación e supervisión das Nacións Unidas, e proceder, con adecuadas seguridades, a deter a introdución 
de tales instalacións e armas en Cuba. 

2. Nós, pola nosa banda, estaremos dispostos —mediante o establecemento dos adecuados acordos 
realizados a través das Nacións Unidas para asegurar a continuidade e a posta en marcha deses compromisos
— ao seguinte: 

a) Levantar inmediatamente as medidas de corentena agora en vigor; e b) Dar seguridade contra a 
invasión de Cuba. Confío en que outras nacións do hemisferio occidental estean dispostos a actuar do 
mesmo xeito. 

28 de outubro de 1962. John F. Kennedy 

3. "Os Estados Unidos de América e a Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ...
Partindo da premisa de que unha guerra nuclear tería consecuencias devastadoras para o conxunto 

da humanidade,
Considerando que as eficaces medidas para limitar os sistemas de misís antibalísticos serían un factor

importante na limitación da carreira de armas estratéxicas ofensivas e conducirían a unha diminución do 
risco dunha guerra na que as armas nucleares serían utilizadas.

(...) Tendo en consideración as súas obrigacións recolleitas no artigo 6 do Tratado de Non 
Proliferación de Armas Nucleares. 

Declaran a súa intención de chegar na data o máis inmediata posible á detención da carreira das 
armas nucleares, e a tomar as medidas eficaces con vistas á redución de armas estratéxicas, do desarme 
nuclear e do desarme xeral e completo; (...)

Art. 1. 1. Cada parte comprométese a limitar os sistemas de misís antibalísticos (ABM) e a adoptar 
outras medidas de acordo coas disposicións deste Tratado.



2. Cada Parte comprométese a non despregar sistemas ABM para a defensa do territorio do seu país e
non proporcionarse bases para o seu defensa con eles, e non despregar sistemas ABM para a defensa dunha 
rexión individual excepto nas estipulaciones do art.3 deste Tratado (...) 

Art. 15. 1. Este tratado terá unha duración ilimitada. (...)"
Moscova, 26 de maio de 1972

4. “Meus queridos americanos(...) 
 A comezos deste ano presentei ao Congreso un orzamento de defensa que reflicte os meus acertados 
criterios, e as mellores formulacións dos expertos e especialistas que me asesoran, sobre o que nós e os 
nosos aliados deben facer para protexer aos nosos pobos nos próximos anos. (...) 
 A política defensiva de Estados Unidos está baseada nunha simple premisa: os Estados Unidos non 
comezarán a loita. Nunca seremos un agresor. Manteremos as nosas forzas co obxecto de disuadir e 
defendernos contra calquera agresión para preservar a liberdade e a paz (...). 
 A estratexia da disuasión non cambiou (...) Pero o que hai que facer para manter a disuasión si mudou (...).

 Durante vinte anos, a Unión Soviética foi acumulando unha enorme forza militar. Non pararon cando as súas
forzas excedían todos os límites dunha capacidade defensiva lexítima. E eles non pararon agora (...) 
 Logo de coidadosas consultas cos meus asesores, incluído os membros da Xunta de Xefes, creo que hai un 
camiño. Permitídeme participar convosco na visión de futuro cuxa esperanza ofrecemos. Consiste en que 
emprenderemos un programa para opoñerse impoñentemente á ameaza dos misís soviéticos con medidas 
que son defensivas. Volvamos ás verdadeiras forzas da tecnoloxía que configuraron a nosa grande base 
industrial que nos deu a calidade de vida da que gozamos hoxe. Podería a xente libre vivir segura sen o 
coñecemento de que a súa seguridade non se apoia sobre a ameaza de inmediatas represalias 
norteamericanas para deter un ataque soviético, que nós poidésemos interceptar e destruír os seus misís 
balísticos estratéxicos antes de que alcanzasen nosa propia terra ou a dos nosos aliados? (...)
 Mentres tanto, debemos continuar dedicándonos a conseguir unha redución das armas nucleares, 
negociando desde unha posición de forza que só pode estar asegurada a través dunha modernización das 
nosas forzas estratéxicas. Ao mesmo tempo, debemos dar pasos para reducir o risco dunha escalada no 
conflito dunha guerra convencional a unha guerra nuclear por non mellorar a nosa capacidade nuclear. 
América posúe agora a tecnoloxía para obter moi significativos progresos na efectividade das nosas forzas 
convencionais e forzas nucleares. Actuando sobre ambas con estas novas tecnoloxías, poderemos 
significativamente reducir calquera estímulo para que a Unión Soviética poida ter a intención de 
ameazarnos cun ataque contra EE.UU. ou os seus aliados. 
(...). 

 Ronald Reagan. 23 de marzo de 1983




