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FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
 

LIBERALISMO 
 

Fonte 1 – Abolição dos morgados e capelas 
Tomando em consideração o Relatório do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda: 
Hei por bem decretar, em nome da Rainha, o seguinte: 
Art.º 1. Serão abolidos todos os Morgados e Capelas, cujo rendimento líquido (…) não chegar a 200 
mil réis. Esta determinação é geral, e se estenderá a todas as províncias e domínios portugueses. 

Decreto de 4 de Abril de 1832  
 

Fonte 2 – Que mudança? 
A existência das Ordens Religiosas não se combina com as máximas de uma sã política, e é destrutiva 
dos fundamentos da prosperidade pública. (…) O Estado lucrará nos direitos provenientes de compras 
e vendas [dos bens das Ordens], tornadas então possíveis e prováveis: a agricultura prosperará, 
porque todos esses terrenos (…) serão bem cultivados, e sempre com géneros úteis: a indústria e o 
comércio, por uma consequência necessária, receberão o seu acréscimo de actividade: a convicção 
das vantagens de uma tal medida repassará até à última camada social, para a qual o melhor 
argumento é a riqueza: a população se aumentará, e com ela todas as forças do Estado. 

 Relatório de 30 de Maio de 1834 

 
1. Que morgados e capelas são abolidos (fonte 1)? 
2. O que se pretende com a abolição dos morgados, capelas e ordens religiosas 

(fontes 1 e 2)? 
3. Classifica estas duas fontes. 

 
Fonte 3 – Reforma da justiça e da administração 
Senhor, a mais bela e útil descoberta moral do século passado [século XVIII] foi, sem dúvida, a 
diferença de administrar e julgar (…). Entre os Portugueses nunca foi bem definido, e por isso nunca 
bem sabido o que podia fazer um General, e um Juiz; um Eclesiástico, ou um Capitão-Mor: atribuições 
diferentes eram dadas indiferentemente, e sobre o mesmo indivíduo eram acumuladas jurisdições 
não só incompatíveis, mas destruidoras umas das outras. Era absurdo que as Câmaras dependessem 
dos Generais (…). Portugal era um Povo de Juízes, Jurisdições e Alçadas; e a Relação do Porto chegou 
a conter trezentos Desembargadores, e a isto se adicionarmos os Oficiais de Justiça, (…) acharemos 
em resultado que o Povo português pagava a esta gente uma contribuição enorme (…). Quanto à 
Administração, a matéria e a forma são novas para Portugal, e as bases são tomadas na legislação 
de França: a Administração é a cadeia, que liga todas as partes do corpo social, e forma delas um 
todo (…). A Justiça é a inspectora, que impede que os anéis da cadeia se rompam, corrigindo os vícios 
e os abusos de todas as divergências (…). A Justiça é consequência da Administração, porque esta 
representa a união dos interesses sociais (…).  

Mouzinho da Silveira, Relatório sobre a reforma da justiça e da administração, relativo ao decreto nº 23 de 16 de Maio 
de 1832 

 
4. Por que era necessário reformar a justiça e a administração (fonte 3)? 

Justifica a tua resposta com passagens da fonte. 
 
 
 
 



APH: Miguel Monteiro de Barros 

 

Fonte 4 – Resistências à nova legislação 
Um brado geral de desaprovação se tem levantado, de uma extremidade do Reino à outra, contra o sistema 
de administração estabelecido no Decreto nº 23 de 16 de Maio de 1832 (…). As Câmaras, os Provedores e os 
Prefeitos não podem viver juntos. Eles empecem-se, obstruem-se e encontram-se de tal maneira na sua 
rotação que a nenhum deles é possível andar caminho direito e seguro. 

Representação da C. M. do Porto de 24-1-1835 
 

Fonte 5 – Uma nova atitude? 
Passou a época da torrente do ouro das Conquistas, e só ficaram os hábitos de luxo da Capital, a preguiça dos 
Povos senhores, a indolência e a miséria; mas o que tinha até agora o triste remédio no suor dos escravos, só 
pode achar remédio no trabalho dos senhores, a favor dos quais devem ser removidos os obstáculos, para que 
a indústria renasça (…). É preciso buscar na economia, na ordem, na justiça, suplementos daquela torrente de 
ouro, com que Lisboa pagava as suas comodidades à indústria estrangeira. 

Mouzinho da Silveira, Relatório do decreto nº 13, 19 de Abril de 1832  

 
5. Que objectivos gerais se pretendem atingir com as reformas legislativas de 

Mouzinho da Silveira (fontes 1, 2, 3 e 5)? 
6. Estaria toda a Nação de acordo com estas medidas? Justifica com base nas 

fontes apresentadas e nos teus conhecimentos. 
 

Fonte 6 – O compromisso público dos artistas 
Durante este período [1789-1848] é um facto indesmentível que os artistas eram directamente inspirados 
pelas questões públicas e que nelas se deixavam envolver. Mozart escreveu uma ópera de propaganda (A 
Flauta Mágica, 1790) para uma organização altamente política – a Maçonaria – Beethoven dedicou a Heróica 
a Napoleão, como herdeiro da Revolução Francesa, Goethe foi pelo menos um activo estadista e funcionário 
público. Dickens escreveu romances em que atacou os abusos sociais, Dostoievsky seria condenado à morte, 
em 1849, por actividades revolucionárias. (…) 
O elo entre as questões públicas e as artes é particularmente forte nos países em que se desenvolvia uma 
consciência nacional, ou em que se geravam movimentos de libertação ou de unificação nacional (…). É 
natural que tal nacionalismo tenha encontrado a sua expressão cultural mais evidente na literatura e na 
música, ambas artes públicas que podiam, além do mais, ir beber à poderosa herança criadora da gente com – 
a língua e o folclore. (…) O resultado foi o «romantismo».   

E. J. Hobsbawm, A Era das Revoluções, 3ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 1985, pp.290-291 
 

7. Como se explica o compromisso entre os artistas românticos e a política, 
referido na fonte 6? 

 

Fonte 7 – O Romantismo começa a elaborar-se 
Depois de exumado o passado greco-romano [Neoclassicismo], as pessoas começavam a interessar-se por 
outro passado mais desconhecido, aquele que mergulhava raízes em épocas bárbaras, célticas ou germânicas. 
O Romantismo começa a elaborar-se; a Europa setentrional e germânica retoma consistência e valor; em 
breve, a Idade Média gótica aparece como sendo a própria expressão da natureza, portanto, da verdade. A 
igreja gótica é uma transposição arquitectónica da floresta. A natureza e o natural tornam-se as regras da 
vida: desta forma nasce o culto da paisagem, mas também o culto do eu. Porque no homem, o que é 
importante destacar não é a razão mas a sua natureza singular, o que lhe pertence propriamente, quer dizer a 
sensibilidade, a sua intuição, e, mesmo, o seu inconsciente.  

Everard Upjohn, Paul S. Wingert e Jane Gaston Mahler, História Mundial da Arte, vol. IV, 4ª ed., Amadora, Livraria Bertrand, 1977, pp.172-173 
 
 

8. De acordo com os autores da fonte 7, como é que “o Romantismo começa a 
elaborar-se”? 
 

Bom trabalho! 


