#ESTUDOEMCASA
BLOCO Nº26
ANO(S)

DISCIPLINA História B e Área de Integração

10ºano

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

- História B – Analisar a interação dos fatores que convergiram no processo
revolucionário português
Área de Integração- Compreender a existência de continuidades e de
ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de
consequência.

Título/Tema(s) do Bloco
Implantação do liberalismo em Portugal- Antecedentes e conjuntura
Doc.1
Aquele que Vossa Mercê vir de sapatinho bicudo e mui brunido, atilhos nos calções com gravata por cima da
barba, colarinho até meio das orelhas, cabelo rente ao totiço e tufado sob a moleirinha, com suíça até aos
cantos da boca - agarre-me logo dele, tranque-mo na cadeia carregado de ferros até que haja navio para o
Limoeiro: é iluminado ou pedreiro-livre!
Carta de Pina Manique , Intendente-Geral Polícia a um funcionário superior enviado à ilha da Madeira

1- A partir do Doc.1 , identifique um dos fatores que contribuiu para tardia entrada do liberalismo em
Portugal.
Doc.2
As ideias dos estrangeirados
Quando, cerca de 1759, António Ribeiro Sanches escrevia as suas Cartas, vivia há mais de trinta anos no
estrangeiro. Residira longamente em Inglaterra, na França, na Holanda, na Itália, na Rússia. Hebreu de
sangue e estrangeirado pela demorada formação e renovação intelectual nesses países, ele não
compreendia nem podia compreender o seu país de origem. E o que sucedia com ele acontecia com muitos
outros estrangeirados.
Certamente, Portugal menosprezava, com dano próprio, as atividades agrícolas e comerciais, que outrora
haviam criado uma burguesia, capaz de influir e tonificara política nacional. A crítica nesse ponto era
certeira. Pecava apenas por carência. Em Portugal, acima dos interesses do comércio e dos cálculos da
burguesia, embora por vezes coincidindo com eles, haviam prevalecido sempre outros valores: Uma fé
religiosa, estreitamente fundida com a fé política da nação.
Jaime Cortesão, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid
Lisboa, Livros Horizonte, 1984

2- Explique o contributo dos estrangeirados para a implantação do liberalismo em Portugal
3- Mencione outros dois fatores que contribuíram para a entrada do liberalismo em Portugal.
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