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FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO

Fonte 1 Portugal e o Brasil

Mas  a  grande  glória  de  ___________  centra-se  actualmente  na  sua
vasta e imensamente rica colónia do __________, na América do Sul;
dela retira Portugal os seus grandes tesouros de ______ e ___________,
além  de  imensas  quantidades  de  excelentes  ___________,  peles,
drogas, _________, ótima madeira, etc. (…) Toda a gente sabe que esta
nobre  ____________  tem sido  desde  sempre  um quase  inesgotável
manancial  de  riquezas  para  Portugal;  e  que  todas  as  partes  da
__________ que têm comerciado com este reino também, em certa
medida, colhem os seus _____________.

Adam Anderson, An Historical and Chronological Deduction of the Origin of
Comerce, Londres, 1764

Ouro,  Portugal,  Europa,  açucares,  diamantes,  província,  benefícios,
Brasil, tabaco.

1. Completa os espaços em branco.
2. O  autor  desta  fonte  considera  benéfico  ou  prejudicial  para

Portugal a posse desta colónia? Concordas com a sua opinião?
Justifica a tua resposta.

3. Por que afirma este autor que  todas as partes da Europa que
têm comerciado  com este  reino  também,  em certa  medida,
colhem os seus benefícios.

4. Diz em que século foi produzida esta fonte.

Fonte 2 O Marquês de Pombal, representado por van Loo

Louis
Michel van
Loo, 1766.
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5. Por que se pode afirmar que a pintura do Marquês de Pombal
aqui representada conta a história do seu governo?

Fonte 3 O Marquês de Pombal descrito por Corani

Mas este homem, cujas perfídias tornaram detestável, era, ao mesmo
tempo, admirável pela presença de espírito que nunca lhe faltava,
por uma actividade extraordinária, por singularíssima perspicácia e
pela firmeza nas ocasiões de perigo. Foi assim [devido ao terramoto
de  1755]  que  (…)  ficou  investido  do  supremo  poder,  pois,  deste
modo, D. José I não foi mais do que um joguete, um pupilo, o principal
espião do Ministro a que se submetera.

Giuseppe Gorani, A corte e o país nos anos de 1765 a 1767  

6. Este homem... A quem se está a referir o autor desta fonte? 
7. O autor da fonte tem desse homem uma opinião favorável ou

desfavorável? Justifica a tua resposta.
8. Como conseguiu este homem o supremo poder?
9. Por que se afirma na fonte que D. José I não foi mais do que um

joguete,  um pupilo,  o  principal  espião  do  Ministro  a  que  se
submetera.                                                     

Bom Trabalho!


