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Tema Subtema Conteúdos 

 
 
 

B- Portugal no 

Passado. 

 
Portugal no séc. XVIII. 

O Império Colonial; Recursos naturais e actividades económicas; Escravatura; Sociedade 
portuguesa no tempo de D. João V; Absolutismo; Vida quotidiana; Classes Sociais; O 
Barroco; Lisboa Pombalina; Terramoto de 1755; Reformas de Pombal. 

 
1820 e o triunfo dos liberais. 

As invasões napoleónicas e a deslocação da corte para o Brasil; A resistência aos invasores e 
a intervenção inglesa; A revolução liberal; As cortes constituintes;  A independência do 
Brasil; As lutas entre liberais e absolutistas. 

 
Portugal na segunda metade do séc. XIX. 

Política e Sociedade; Recursos económicos e inovações tecnológicas; Os movimentos da 
População; Vida quotidiana; Instrução Pública; Movimentos artísticos e literários. 

 
Da 1ª República ao Estado Novo. 

A revolução republicana e a queda da monarquia; O 5 de Outubro; A Constituição 
Republicana; As iniciativas republicanas na educação; O Trabalho e o movimento sindical; 
Instabilidade governativa. 

 
Os anos da ditadura. 

O golpe militar de 28 de Maio; Salazar: das finanças à chefia do governo; Salazar e o Estado 
Novo; As obras públicas; Restrições à liberdade; Propaganda; Ensino; Portugal e a Segunda 
Guerra Mundial; A oposição; A guerra Colonial; O período marcelista. 

O 25 de Abril e a construção da democracia. O 25 de Abril de 1974; A Revolução; A independência das colónias; A construção da 
democracia; Órgãos de poder local;  

 
 
 

C- Portugal Hoje. 

A população portuguesa no limiar do séc. XXI A evolução da população portuguesa; Características da população portuguesa; Distribuição 
espacial da população portuguesa. 

Os lugares onde vivemos. Os campos: os vestígios do passado e as mudanças; Problemas na vida quotidiana das 
cidades e dos campos. 

As actividades económicas que desenvolvemos. O mundo do trabalho; as principais actividades económicas. 

Como ocupamos os tempos livres. O lazer; Importância das áreas de protecção da natureza. 

O mundo mais perto de nós. Os transportes e as comunicações; Espaços em que Portugal se integra. 

 


