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#ESTUDOEMCASA 
           CORREÇÃO 

BLOCO Nº33  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 10ºano  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- História B – B-Identificar/aplicar os conceitos: monarquia constitucional; 
carta constitucional; vintismo; cartismo; setembrismo; cabralismo; Estado laico; 
sufrágio censitário; liberalismo económico; época contemporânea. 

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 

Proposta de tópicos de resolução 

O projeto cabralista 

 

1- Explique o impacto das medidas legislativas tomadas por Costa Cabral, 

As medidas legislativas de Costa Cabral beneficiavam os grandes burgueses e especuladores estrangeiros e 

contribuíram para um grande agravamento de impostos para as classes populares. 

 

2- Explique o despoletar da revolta conhecida como da «Maria da Fonte» 

• Motins populares e davam “vivas” à  Rainha e “morras” aos ministros, nomeadamente a Costa 

Cabral; 

• Assaltaram  as sedes de administrações dos concelhos e queimavam os cadastros prediais e os 

registos de propriedades e rendimentos que por decreto teriam de pagar impostos; 

• Revoltaram-se contra a reforma da saúde : proibição do enterramento nas igrejas; 

• O descontentamento popular foi aproveitado por miguelistas,  setembristas e cartistas; 

• Formaram-se juntas provisórias revolucionárias de norte a sul do país que desafiavam o poder de 

Costa Cabral 

 

3- Partindo do seu conhecimento sobre da Convenção de Gramido. 

a) A rainha depôs o duque de Palmela e nomeou o novo chefe de governo chefiado pelo duque de Saldanha, 

o que significou o regresso ao cartismo. 

b) Data da Convenção de Gramido: Junho de 1847 

c) Assinalou o fim do setembrismo e a vitória dos cartistas. Apesar de no acordo ficar salvaguardada a 

segurança dos revoltosos, eles continuaram existir e a instabilidade e agitação continuou por mais algum 

tempo, nomeadamente em diferentes pontos do país. 

 


