
Desafio:  
O que significam estas gravuras para a História de Portugal? 





Como evoluiu o Império 

Português entre os séculos XV 

e XVIII? 

Durante o período da União Ibérica (1580-1640) Portugal perdeu 

territórios coloniais para os Franceses, Ingleses e Holandeses. 

Qual a importância do Brasil 

na economia Portuguesa dos 

séculos XVII e XVIII? 

Com o declínio do comércio do Oriente, o Brasil tornou-se a principal 

fonte de riqueza do Império Português. Primeiro com o açúcar e, no 

século XVIII, com o ouro e as pedras preciosas.  

O que era um engenho de 

açúcar? 

Territórios  no Brasil (plantações) onde se produzia a cana do açúcar e 

onde se produzia o açúcar. 

Quem foram os bandeirantes? Eram exploradores que pariram para o interior do Brasil onde 

descobriram as primeiras minas de ouro, nas regiões de Góias, Minas 

Gerais e Mato Grosso. 

Que mão de obra foi utilizada 

na produção de açúcar e na 

exploração das minas de ouro 

e diamantes? 

Os escravos africanos eram a principal mão de obra utilizada nos 

engenhos para a produção de açúcar e nos trabalhos de extração do ouro 

e diamantes, nas minas-  

 O Império Português dos séculos XVII e XVIII 







O que é uma Monarquia 

Absoluta? 

O Reinado de D. João V foi uma monarquia absoluta. O Rei nunca 

convocou Cortes e concentrou em si, todos os poderes (legislativo. Fazer 

as leis; Executivo- mandar executar as leis; Judicia- julgar o 

cumprimento das leis) 

Como se manifestou o poder 

de D. João V? 

O ouro do Brasil fez de D. João V, um dos reis mais ricos do seu tempo. 

Organizaram-se embaixadas a outros países, banquetes, bailes e 

espetáculos. 

Quais as grandes construções 

do tempo de D. João V? 

O Palácio Nacional de Mafra; O Aqueduto das Águas Livres de Lisboa e a 

Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. 

Como estava dividida a 

sociedade portuguesa no 

século XVIII? 

A nobreza e o clero eram os grupos privilegiados.  

O povo e a burguesia eram os grupos não privilegiados (trabalhavam e 

pagavam impostos). 

 O tempo de D. João V 



O Marquês de Pombal foi 

ministro de que rei de 

Portugal? 

Em 1750, o rei D.José I subiu ao trono e convidou o Marquês de Pombal 

para ser o seu ministro. 

De que forma se destacou o 

Marquês de pombal? 

O Marquês de Pombal destacou-se sobretudo depois do terramoto de 1755, 

pela sua rápida e eficaz ação na resolução dos problemas. 

 

A Baixa da cidade de Lisboa foi reconstruída segundo um plano urbanístico: 

ruas largas, paralelas, sistema de esgotos, passeios calcetados, prédios à 

mesma altura e uma praça central- A Praça do Comércio. 

Que reformas introduziu o 

Marquês de Pombal? 

Após a diminuição das remessas de ouro do Brasil, o Marquês de Pombal 

realizou um conjunto de reformas para reduzir as importações, criando as 

manufacturas e as companhias comerciais. 

 

Realizou também reformas no ensino, com o objetivo de o tornar mais 

prático e atualizado. 

 

Realizou reformas na sociedade, retirando privilégios ao clero e a alguma 

nobreza. 

 

 O governo no tempo do Marquês de Pombal 




