
   
  

  Liberalismo: caciquismo, cidadania e participação política no  

Portugal oitocentista 
 

TURMA 5  

Formador: Nuno Pousinho    

Modalidade: Curso / Formação à Distância 

Número de horas: 25 h 

Datas e horários: 19 de setembro (sábado - 9.30h-12.30h / 14.30h-17.30h) / 21 de 

setembro (2.ª feira - 17.30h-20.30h) / 26 de setembro (sábado - 9.30h-12.30h / 14.30h-

17.30h) - sessões síncronas 

6 horas de trabalho individual e 4 horas de fóruns 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC – 105718/19  

 

Custo da ação: associados: 85€;   não associados: 115€ 
Prazo de inscrição: 11 de setembro de 2020 

Número máximo de inscritos: 15 

  

Objetivos:   
a) Conhecer os mecanismos de representação política no Antigo Regime; b) Interpretar 
as alterações políticas e sociais impostas pelo Liberalismo e as suas consequências na 
ação política; c) Compreender as origens do caciquismo oitocentista; d) Compreender o 
pensamento político oitocentista sobre o caciquismo; e) Identificar as diferentes 
características do caciquismo do sul da Europa recorrendo ao exemplo espanhol; f) 
Analisar a legislação eleitoral e a evolução das fações partidárias do Portugal 
oitocentista; g) Interpretar as formas de atuação do caciquismo português no contexto 
da organização dos poderes do Estado Liberal; h) Avaliar as formas de organização 
partidária fora do centro político; i) Caracterizar o legado do liberalismo no que se refere 
à participação política dos cidadãos, percecionando a evolução do conceito de cidadania; 
j) Reconhecer a complexidade das fontes para o estudo do caciquismo; l) Avaliar a 
validade das imagens das obras literárias sobre esta temática, face aos estudos históricos 
mais recentes.  

 
Conteúdos:   

Módulo 1 -  As eleições, participação eleitoral e cidadania: o estado da arte   

a) Apresentação e explicitação da problemática; análise da bibliografia e das fontes 

disponíveis; as formas de representação e participação política no Antigo Regime 

português; as origens do caciquismo   



b) O caciquismo no pensamento político oitocentista; as elites e o caciquismo no 

contexto da Europa do sul; o exemplo do caso espanhol; o caciquismo espanhol 

durante a Restauração borbónica: evolução política; partidos; eleições e 

participação eleitoral; perfis e formas de atuação dos caciques espanhóis.  

c) A evolução das investigações em Portugal; representação e participação política 

do Antigo Regime ao Liberalismo, o exemplo dos estudos sobre os municípios.  

Módulo 2 - Elites, eleições, participação eleitoral e partidos na 2.ª metade de oitocentos 

em Portugal   

a) As elites e o caciquismo em Portugal entre 1852 e 1883: legislação eleitoral; 

configuração dos círculos eleitorais; eleições e participação eleitoral; relação entre 

o centro e a periferia e formas de atuação dos caciques regionais e locais.   

b) As investigações sobre as elites e o caciquismo no Portugal oitocentista; as elites e 

o caciquismo em Portugal entre 1884 e 1910: legislação eleitoral; configuração dos 

círculos eleitorais; eleições e participação eleitoral; relação entre o centro e a 

periferia e formas de atuação dos caciques regionais e locais.   

c) A vida penosa de um cacique: os favores pessoais e os favores coletivos. As imagens 

do caciquismo na literatura.   

  

Avaliação formativa: Realização de uma reflexão escrita individual de acordo com os 

critérios previamente estabelecidos, a classificar na escala de 1 a 10, conforme indicado 

na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007.  

  

Creditação: Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão 

em carreira de Professores, Grupos 200 e 400. Para efeitos de aplicação do artigo 9º do 

Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (dimensão científica e 

pedagógica), a presente ação releva para a progressão em carreira de Professores dos 

Grupos 200 e 400.  

  


