CRONOLOGIA DA COMUNA DE PARIS
1870
19 de julho - O governo do Segundo Império declara guerra à Prússia
2 de setembro - Derrota do exército francês na batalha de Sedan;
abdicação de Napoleão III;
4 de setembro - Proclamação da República; início da "Terceira República";
constituição do Governo Provisório;
15 a 18 de setembro - Tropas prussianas atacam Paris;
22 de setembro - Delegados de 20 distritos de Paris reivindicam a
Comuna;
31 de outubro - Tentativa insurrecional: trabalhadores e a Guarda
Nacional ocupam o Palácio Municipal de Paris (Hôtel de Ville); repressão
pelas tropas fiéis ao governo republicano;
1871
5 e 6 de janeiro - Paris é bombardeada pelo exército prussiano;
22 - 23 de janeiro - Tropas reais ao governo reprimem trabalhadores e a
Guarda Nacional defronte ao Palácio Municipal de Paris; Proibição da
circulação de jornais e suspensão das liberdades civis
28 de janeiro - Assinatura do armistício com o governo prussiano;
capitulação de Paris;
8 de fevereiro - Eleição da Assembleia Nacional; a maioria é constituída
por legitimistas rurais e burguesia orleanista;
17 de fevereiro - Thiers é indicado para a chefia do poder executivo
24 a 26 de fevereiro - Os insurretos de Paris iniciam negociações com o
governo de Versailles e deslocam artilharia para o subúrbio de Paris;
1 a 3 de março - Tropas prussianas ocupam o Champs-Élysées 10 de março
- Assembleia Nacional transfere-se para Versailles; suspensão do soldo da
Guarda Nacional; anulação do congelamento do pagamento das dívidas e
aluguéis atrasados;
10 a 15 de março - Constituição do Comitê Central da Guarda Nacional;
18 de março - O governo de Thiers tenta capturar os canhões em poder
dos comunardos mas são contidos pelo povo parisiense e pela Guarda
Nacional; à noite o poder municipal é tomado pelos insurretos: início da
COMUNA DE PARIS;
19 de março - Comitê central da Guarda Nacional decide por eleições para
constituir o Conselho da Comuna;
26 de março - Eleição da Comuna de Paris;

29 de março - Suspensão do decreto sobre o pagamento de dívidas;
manutenção do soldo da Guarda Nacional; devolução dos objetos
penhorados;
2 de abril - separação da Igreja do Estado;
3 e 4 de abril - os comunardos fracassam no ataque à Versailles;
19 de abril - divulgação do Programa da Comuna;
28 de abril - instituição do ensino público gratuito e laico; proibição do
trabalho noturno para os padeiros;
1 de maio - instalação do Comitê de Salvação Pública;
21 de maio - tropas de Thiers avançam sobre Paris e são rechaçadas
parcialmente pelos insurretos; início da chamada Semana Sangrenta;
22 de maio - o Conselho da Comuna conclama os parisienses a resistir por
meio das barricadas;
25 de maio - a resistência dos comunardos é vencida em quase toda Paris;
última reunião dos remanescentes do Conselho da Comuna
28 de maio - cai a última barricada em Faubourg du Temple; início do
massacre contra os comunardos ainda resistentes. Último dia da COMUNA
DE PARIS.

