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FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO

Fonte 1 Constituição dos Estados Unidos da América de 17 de Setembro de 
1787

Artº. I. Secção 1 – Todos os poderes legislativos concedidos pela presente lei
serão confiados a um Congresso dos Estados Unidos, que se comporá de um
Senado e de uma Câmara dos Representantes. (…).
Artº. II. Secção 1 – O poder executivo é conferido a um presidente dos Estados
Unidos da América. Ficará em funções durante um período de quatro anos. (…)
Secção  3  - O  Presidente  deverá  prestar  ao  Congresso,  periodicamente,
informações  sobre  o  estado  da  União,  fazendo  ao  mesmo  tempo  as
recomendações que julgar necessárias e convenientes. (…) 
Artº. III.  Secção 1 – O poder judicial dos Estados Unidos será confiado a um
Tribunal Supremo e aos tribunais inferiores que o Congresso julgue necessário
criar e estabelecer.

www.let.rug.nl/usa/D/1776-1800/constitution/const.htm 

1. Quantos são os poderes referidos na Constituição americana?
Quais são? Quem detém cada um deles?

2. Existe  uma  efectiva  separação  de  poderes  na  Constituição
americana? Justifica.

3. Como é que o poder do Presidente é controlado?

Fonte 2 Queixas do Terceiro Estado
 
Que o Terceiro Estado da província da Bretanha seja representado, tanto nos
Estados Gerais como nos Estados Provinciais,  por um número de deputados
que iguale em número as duas primeiras ordens juntas, não podendo estes
deputados ser nobres, procuradores fiscais, nem eclesiásticos; que se vote por
cabeça e não por ordem.    
                

7 de Abril de 1789, Caderno de Queixas da paróquia de Peumerit-Cap in
http://revolution.fr.free.fr/doleances_peumerit.htm

4. A que país e época histórica se reporta esta fonte? Porquê?
5. O que é que se reivindica neste documento? Quem é que 

reivindica?

Fonte 3 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – 26 de Agosto de 
1789

Artº.  1.  Os  homens  nascem e  permanecem livres  e  iguais  em direitos.  As



APH: Miguel Monteiro de Barros

distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade pública.
Artº.  2.  Estes  direitos  são  a  liberdade,  a  propriedade,  a  segurança  e  a
resistência à opressão. (…)
Artº. 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique outrem:
assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem tem como limites os
que asseguram aos outros membros da sociedade o usufruto desses mesmos
direitos. Esses limites só podem ser determinados pela lei.

www.justice.gouv.fr

6. Qual deve ser o fundamento das distinções sociais?
7. Quais são os direitos do Homem e do Cidadão?
8. Que definição de liberdade é apresentada nesta fonte?
9. Quais são os limites dessa liberdade? Quem os determina?

Fonte 4 Napoleão no seu trono imperial
Jean Auguste Dominique Ingres, 1806              

Fonte 5 “Testamento” de Junot

Deixo o reino de Portugal,  e o
deixo  no  maior  barulho  e
desordem, que me foi possível
no breve tempo de nove meses
(…). 
Deixo  limpíssimos,  e  sem
necessidade  de  ter  algumas
guardas,  todos  os  cofres
públicos e muitos particulares,
aos  quais  pode  chegar  a
perfeição do asseio francês. No
caso  porém  improvável  que
restassem algumas varreduras,
se  entenderá  pertencerem  ao
meu  exército,  visto  que  o
acessório  segue  sempre  ao
principal.

Testamento de Junot, anónimo
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10. Do que são acusados os franceses pelo autor anónimo da
fonte 5?

11. Analisa  a  fonte  4.  Com  quem  se  está  Napoleão  a
comparar?  Que  mensagem  se  quereria  transmitir  com  esta
imagem?

Fonte 6 Carta Constitucional de 1826

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber
a todos os meus súbditos portugueses, que sou servido decretar, dar e mandar
jurar imediatamente pelas três ordens do Estado a Carta Constitucional abaixo
transcrita, a qual de ora em diante regerá esses meus reinos e domínios, e que
é do teor seguinte:
 

TÍTULO III - Dos poderes e representação nacional

11 - Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Reino de Portugal
são quatro: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder
judicial. 
12 - Os Representantes da Nação portuguesa são o Rei e as Cortes Gerais 

TÍTULO IV - Do poder legislativo

13 - O poder legislativo compete às Cortes com a sanção do rei. 
14 - As Cortes compõem-se de duas Câmaras: Câmara de Pares e Câmara de
Deputados. 
34 - A Câmara dos Deputados é electiva e temporária. 
39  - A Câmara dos Pares é composta de membros vitalícios, e hereditários,
nomeados pelo rei, e sem número fixo. 
63  - As  nomeações  dos  Deputados  para  as  Cortes  Gerais  serão  feitas  por
Eleições indirectas, elegendo a massa dos cidadãos activos, em assembleias
paroquiais, os eleitores de província, e estes os representantes da Nação. (…)

TÍTULO V - Do rei

TÍTULO VIII - Das disposições gerais, e garantias dos direitos civis e
políticos dos cidadãos portugueses

145 - A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos portugueses,
(…)  a  liberdade,  a  segurança  individual  e  a  propriedade,  é  garantida  pela
Constituição do Reino, pela maneira seguinte: 
§ 12.° - A lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará
em proporção dos merecimentos de cada um. 

Carta Constitucional de 30 de Abril de 1826 in
www.arqnet.pt/portal/portugal/liberalismo/const822.html

http://www.arqnet.pt/portal/portugal/liberalismo/const822.html
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12. Enumera os poderes referidos neste documento e diz a 
quem pertencem.

13. O que garante esta Carta Constitucional aos cidadãos 
portugueses? 

14. Como se deve comportar a lei para com os cidadãos?

Bom Trabalho!
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