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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 12 
- Correção 

 
DISCIPLINA História B 

ANO(S) 10º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- Relacionar a política económica e social pombalina com a prosperidade 

comercial de finais do século XVIII.  

Formular hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou 

processo histórico. 

Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo 

(A, B, C, D, H, I) 

Título/Tema(s) do Bloco 

Portugal no contexto da ascensão económica da Inglaterra:  

- A política económica e social pombalina; a prosperidade comercial de finais de 
século XVIII.  

 

 

1-Visualizar o documentário do canal História Marquês de Pombal em  

https://www.youtube.com/watch?v=E45O2r05A2I&t=1670s 

 

Propostas de reflexão: 

 

1.1- Mencionar as características pessoais de Sebastião Carvalho e Melo. 

- Ambicioso, hábil nas negociações; reformador; determinado; espírito de liderança, 

pragmático. 

 

1.2- Descrever a sua ação na reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755. 

- Enterrar os mortos e tratar dos vivos 

- Reconstrução da cidade de Lisboa dotando-a de uma planta que permitisse a existência de 

uma cidade funcional igualável às cidades europeias. 

 

1.3- Identificar as principais medidas económicas tomadas pelo Marquês de Pombal. 

- - Fomentar a criação de um conjunto de indústrias em Portugal 

- Concedeu privilégios e subsídios a privados; 

- Recorreu a mão de obra estrangeira especializada; 

- Reformou as corporações que resistiam à inovação 

Criou companhias comerciais monopolistas na metrópole, apoiados pelo Estado 

https://www.youtube.com/watch?v=E45O2r05A2I&t=1670s
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Companhia para a Agricultura das Vinhas do Alto Douro (1756):  

- para garantir a boa qualidade do vinho passou a monopolizar o comércio interno de vinhos, 

recebendo também privilégios na exportação para o Brasil e outras partes; impôs limites produção e 

concedeu empréstimos aos cultivadores. 

Companhia Geral das Reais Pescas do Algarve 

 

Criou companhias monopolistas para o comércio ultramarino 

- Companhia para o comércio com o Oriente; 

- Companhia Geral do Grão- Pará e Maranhão; 

- Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba; 

- Companhia para o comércio dos Mujaos e dos Macuos (Moçambique) 

Objetivos: combate ao contrabando; proibição da atividade de pequenos mercadores independentes, 

estrangeiros que faziam comércio; sujeitar os tráficos com a Ásia, A áfrica a ditames monopolistas 

Criou organismos que visam o reforço da administração e do poder do Estado 

Erário régio, Real junta do comércio, Real mesa Censória, Intendência geral da Polícia 

 

1.4- Descrever de que forma o Marquês conseguiu controlar a nobreza e o clero por forma a 

reforçar o poder real. 

- Controlo da nobreza: a Execução dos Távoras 

- Controlo do clero: expulsão dos jesuítas. 


