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Administração Pombalina

 Reinado de D. José I – Ministro Marquês de

Pombal

 Influências iluministas – Thomas Hobbes, John

Locke e Isaac Newton.

 Reformas urbanas: 1/11/1755 – Lisboa foi

devastada por um forte terremoto, seguido de

um tsunami.

 Reconstrução da cidade de Lisboa –

planejamento urbanístico racionalista – padrão

arquitetônico inovador.

 Terremoto – Pombal não aceitava a visão de

castigo divino.



 O sismo foi seguido de 

um tsunami com ondas 

de 20m de altura;

 Morreram 100 mil 

pessoas;

 Os arqueólogos 

modernos estimam que 

este sismo atingiu 9 

graus na escala Richter.















Reformas religiosas e educacionais

 Medidas contra o clero português e a Companhia de

Jesus – críticas ao acúmulo de riqueza e excesso de

poder.

 Pombal expulsa os jesuítas do reino de Portugal e

de suas colônias, confiscando seus bens.

 Na Universidade de Coimbra, os professores religiosos

foram afastados e contratando professores estrangeiros

para que o ensino fosse mais técnico que religioso.

 Marquês de Pombal censurou, perseguiu os

opositores do regime. (déspota esclarecido)



Reformas econômicas

 Pombal criou as companhias de comércio com

monopólio da Coroa – críticas dos colonos e dos

comerciantes ingleses.

 Declínio da arrecadação de impostos na região

mineradora do Brasil – decretou a derrama

(cobrança violenta dos impostos atrasados).

 Salvador deixou de ser a capital do Brasil, passando ao

Rio de Janeiro.

 Críticas à dependência de Portugal em relação à

Inglaterra – incentivo à produção local e

diversificada.



Política de povoamento e ocupação 

territorial

 1757 – Pombal proíbe a escravização indígena na

Colônia.

 Definição do Tratado de Madri

 1777 – morre o rei D. José I e Pombal foi afastado –

assume D. Maria que contava com o apoio da

nobreza e da Igreja – anulando as medidas liberais.

 D. Maria decreta o Alvará de Proibição Industrial sobre o

Brasil.

 Portugal dependia da riqueza extraída da Colônia,

mas a Colônia pouco dependia da metrópole –

desenvolvimento do mercado interno.


