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#ESTUDOEMCASA 
           CORREÇÃO 

BLOCO Nº31  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 10ºano  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- História B – Enquadrar as resistências à implantação do liberalismo na 

sociedade portuguesa 

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 

TÓPICOS DE PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO 

O Novo ordenamento político e socioeconómico (1834-1835) 

 

1- Explique a importância da legislação de Mouzinho da Silveira no contexto da afirmação do 

liberalismo em Portugal. 

Mouzinho da Silveira operou uma verdadeira transformação legislativa  que criou condições para a existência 

de uma verdadeira economia e sociedade liberais como a abolição da dízima; a extinção de monopólios como 

os relativos ao comércio de vinhos; a extinção dos bens da Coroa; a abolição de privilégios; a reorganizaçãio 

administrativa e judicial do país, entre outros. 

 

2- Ler a analisar o Doc.2 

2.1- A partir do Doc.2 indique duas medidas Joaquim António de Aguiar. 

- Extinção das ordens religiosas; 

- Nacionalização dos bens das ordens religiosas. 

 

2.2- Explique o impacto da legislação de Joaquim António de Aguiar na sociedade 

oitocentista. 

A legislação de Joaquim António de Aguiar teve um profundo impacto na sociedade 

portuguesa atendendo a que afrontou um dos grupos com mais privilégios em Portugal, 

o clero. Ao extinguir as ordens religiosas (clero secular) e nacionalizar os seus bens 

fundiários, vendendo-os em hasta pública, pensava-se que a mudança de propriedade 

para os setores burgueses deveria contribuir para o desenvolvimento das atividades 

económicas. Contudo, estes foram adquiridos, sobretudo, pela burguesia apoiante do 

Liberalismo.  

Claramente, esta legislação tinha por objetivo eliminar um grupo que se revelara em 

grande parte apoiante de D. Miguel e adversário dos liberais - o clero regular -, 

recompensando outro – a burguesia.  

 

 


