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FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
 
Fonte 1 - Evolução dos surtos de peste na 
Europa 

Fonte 2 - Taxa de mortalidade infantil 
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Baseado em dados de Jean-Noel Biraben, Les Hommes 

et la peste, in Pierre Léon, op.cit.., p.146. 
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Baseado em dados de Yves Blayo, La mortalité en 

France de 1740 à 1829 in Pierre Léon, op.cit., p.150 
 

Fonte 3 
 

  
Jean Ganiage, Le Beauvaisis au XVIIIième siècle, La Campagne, Paris, 1988, p. 197.  

 

Fonte 4 – Factores para a redução da mortalidade a partir de 1740 
A introdução das colheitas de tubérculos tornou possível alimentar mais gado nos meses de 
Inverno, facilitando-se assim o fornecimento de carne fresca durante todo o ano. A substituição dos 
cereais inferiores por trigo e o maior consumo de cereais melhoraram também a resistência dos 
indivíduos à doença. O perigo de infecção diminuiu com uma limpeza pessoal maior, ligada ao uso 
mais frequente de sabão e de roupas interiores de algodão mais baratas. A utilização de paredes de 
tijolo em vez de madeira e de pedra ou ardósia em vez de colmo nos telhados reduziu o número de 
epidemias; e o afastamento das habitações operárias de muitas actividades manufactureiras 
nocivas trouxe um maior conforto doméstico. As cidades mais importantes foram pavimentadas e 
dotadas de esgotos e água corrente; desenvolveu-se o conhecimento da medicina e da cirurgia; os 
hospitais e dispensários aumentaram, e deu-se maior atenção à destruição dos lixos e ao 
conveniente enterramento dos mortos. 

T. S. Ashton, A Revolução Industrial, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1977, pp.24-25 
 

 
O crescimento demográfico do século XVIII 

1. Como evoluiu a população no século XVIII (fontes 1 a 3)? 
2. Atribui um título à fonte 3. 
3. Quais os principais factores que conduziram à nova demografia do século XVIII 

(fonte 4)? 
4. Com base no conjunto das fontes e nos teus conhecimentos, diz em que 

consiste a nova demografia do século XVIII. 
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Fonte 5 – As duas correntes políticas 
A Europa contemporânea de Luís XIV divide-se em duas correntes políticas. 1ª – O êxito monárquico 
francês constitui um modelo para os Estados (…). O Estado tende a regularizar, unificar, reduzir as 
autonomias locais, associar a nobreza, utilizar a burguesia (…). 2ª – A outra corrente diz respeito 
apenas às potências marítimas. A grande burguesia holandesa governa o país, mesmo depois da 
revolução de 1672 que restabeleceu as funções de stathouder [pensionário]. O impulso partirá 
doravante da Inglaterra onde se elabora um tipo de monarquia temperada em que a revolução de 
1688 marca uma etapa bem característica. A Inglaterra surge então como o berço de um espírito 
novo que lentamente vai ganhando o continente. 

André Corvisier, O Mundo Moderno, Lisboa, Edições Ática, 1976, p. 313. 

 
5. Identifica e caracteriza as duas correntes políticas em que se divide a Europa 

contemporânea de Luís XIV. 
6. Em qual destas correntes se insere o Portugal contemporâneo de Luís XIV? 

 
Fonte 6 – O Estado sou eu 
É somente na minha pessoa que reside o poder soberano… é somente de mim que os meus 
tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade; a plenitude desta autoridade, que eles não 
exercem senão em meu nome, permanece sempre em mim, e o seu uso nunca pode ser contra mim 
voltado; é unicamente a mim que pertence o poder legislativo, sem dependência e sem partilha; é 
somente por minha autoridade que os funcionários dos meus tribunais procedem, não à formação, 
mas ao registo, à publicação, à execução da lei, e que lhes é permitido advertir-me o que é do dever 
de todos os úteis conselheiros; toda a ordem pública emana de mim, e os direitos e interesses da 
nação, de que se pretende ousar fazer um corpo separado do Monarca, estão necessariamente 
unidos com os meus e repousam inteiramente nas minhas mãos. 

Resposta do rei francês Luís XIV ao Parlamento de Paris, na sua sessão de 3 de Março de 1766 in 
Flammermont e Tourneux, Advertências do Parlamento de Paris, 1888-1898, in Gustavo de Freitas, 900 

textos e documentos de História, II vol., Lisboa, Plátano Editora, 1978, pp.201-202 

 
7. A que doutrina política se refere a fonte 6? Porquê? 
8. A que rei se refere a fonte 6? 
9. Porque se pode afirmar que para essa doutrina a Nação se confunde com o 

seu rei? 
10. Em que passagem da fonte 6 se denota que essa ordem está a ser posta em 

causa? 
11. Esta é uma fonte primária ou secundária? Justifica. 

 
Fonte 7 – A febre da riqueza 
Nesta época em que o orgulhoso D. João V, fingido Luís XIV, não se dedicava, para extrair dinheiro 
aos súbditos, de confessar pobreza, já nas finanças do Estado reinava certo desafogo. O oiro dos 
tributos afluía em cada frota (…). De 1730 em diante decorre o período áureo do reinado. As 
magnificências de Mafra, a majestade da Patriarcal, o plano grandioso das águas livres, o 
luzimento das embaixadas, a manutenção do régio decoro, manifestado em pompas e 
liberalidades, eis o que no espírito do monarca predomina e caracteriza o reinado. Desafrontado de 
dificuldades monetárias, não padece a necessidade de recorrer aos povos para lhe votarem 
subsídios, e liberta definitivamente o poder real da intervenção importuna das Cortes, nunca mais 
convocadas. Destarte se instalou em Portugal o puro absolutismo, sonho dos monarcas da época, 
que no reinado seguinte, pela acção de ministro resoluto, culminou em perfeita tirania. 

J. Lúcio de Azevedo, Épocas de Portugal Económico: esboços de história, Lisboa, Livraria Clássica, 1929. 
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12. Como se “liberta definitivamente o poder real da intervenção importuna das 
Cortes, nunca mais convocadas” (fonte 7)? 

13. A que rei se refere a fonte 7? 
14. Porque era a intervenção das Cortes «importuna» (fonte 7)? 
 

Fonte 8 - Declaração dos Direitos, 1689 
Os Lordes espirituais e temporais e os Comuns, reunidos em Westminster, (…) 
apresentaram no dia 13 de Fevereiro de (…) 1689, a Suas Majestades, (…) Guilherme e 
Maria, príncipe e princesa de Orange, (…) uma declaração escrita (…): 
      1. Considerando que Jaime II, por influência de maus conselheiros, juízes e ministros, 

tentou subverter e extirpar a religião protestante e as leis e liberdades deste país; (…) 
      2. Que assumiu e exerceu o poder de dispensar e suspender as leis e a execução das leis 

sem o consentimento do Parlamento; (…) 
      15. Que todas [as medidas que tomou] foram contrárias às leis conhecidas e aos 
estatutos e liberdades deste reino. 
Considerando que, a abdicação de Jaime II tornou o trono vago, Sua Alteza o príncipe de 
Orange (que agradou a Deus Todo Poderoso fazer o glorioso instrumento que devia livrar 
este reino do papismo e do poder arbitrário), (…) dirigiu cartas aos Lordes espirituais e 
temporais protestantes, e outras cartas aos diferentes condados, cidades, universidades, 
burgos e aos cinco portos, para que escolhessem indivíduos capazes de os representar no 
Parlamento (…). Nestas circunstâncias, os ditos Lordes espirituais e temporais e os Comuns, 
hoje reunidos em virtude das suas cartas e eleições, constituindo em conjunto a plena e 
livre representação da nação, (…) declaram (…): 
1. Que o pretenso poder da autoridade real de suspender as leis sem o consentimento do 
Parlamento, é ilegal;  
2. Que o pretenso poder da autoridade real de dispensar as leis ou a execução das leis, 
como foi usurpado e exercido no passado, é ilegal; (…) 
4. Que uma colecta de dinheiro para a Coroa ou para seu uso, sob pretexto de prerrogativa, 
sem o consentimento do Parlamento, por tempo mais longo ou de outra maneira que não a 
consentida pelo Parlamento, é ilegal; 
6. Que o recrutamento e manutenção do exército no reino, em tempo de paz, sem o 
consentimento do Parlamento é contrário à lei;  
8. Que as eleições dos membros do Parlamento devem ser livres (…).  

www.constitution.org/eng/eng_bor.txt 

 
15. A que país se refere esta fonte? 
16. Que razões são usadas para justificar a retirada do poder a Jaime II? 
17. Quais os poderes do parlamento expressos na Declaração dos Direitos)? 
18. Parece-te que a Declaração dos Direitos é uma declaração contra o 

absolutismo? Porquê? 
 
 
 

Bom trabalho! 


