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Europa Portugal 



Porquê?: 

Clima de paz devido ao fim dos ataques e 

invasões. 

  Melhorias climáticas.  

Aumento da produtividade agrícola (graças 

a novos instrumentos e técnicas agrícolas): 
• melhoria da alimentação (em quantidade e 

qualidade)  

• aumento da natalidade/diminuição da mortalidade  

• aumento demográfico 

 



Utilização mais frequente do ferro nas 

alfaias agrícolas. 



Divulgação da charrua (em ferro) com 

aiveca móvel e da grade. 



Novo método de atrelagem, usando a coelheira, 

a ferradura e a atrelagem em fila, que permitia 

aos animais puxar cargas maiores. 



Afolhamento trienal, que diminui a área 

de terra que fica em pousio (por cultivar) 
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Maior aproveitamento das fontes naturais 

de energia: moinhos de água (azenhas ) 

e de vento. 



Expansão das áreas ocupadas pelo 

homem: arroteias, colonização, secagem 

de pântanos 

A conquista de novos espaços e a fixação 

de rurais deram origem ao aparecimento 

de novas povoações – as VILAS-NOVAS 



  Transportes terrestres: difíceis e perigosos, 
mas registaram alguns progressos: 
• Abertura de novas vias 

• Construção de pontes  

• Utilização da ferradura nos animais 

• Atrelagem em fila nos cavalos  

Progressos nos transportes marítimos:  
• Novos equipamentos nos barcos: bússola e 

portulanos 

• Vela latina  

• Leme na popa 



 



Surgiram:  

Almocreves: mercadores ambulantes que 

se deslocavam de terra em terra. 

Mercados e Feiras criadas pelos 

monarcas e senhores através das cartas 

de feira (documento que estabelecia as 

regalias e as obrigações dos feirantes) . 



Feira na Idade Média 

 



Almocreves: 



As feiras medievais deram origem a novas 

povoações e impulsionaram a economia das 

regiões 

A partir de finais do século XI , passam a 

circular muitas moedas de ouro e de prata , 

umas cunhadas pelos reis outras, pelas grandes 

cidades:  

Grandes centros do comércio:  Itália (Veneza, 

Génova e Florença), Flandres (Bruges, Arras, 

Gand), Alemanha (Lubeque e Hamburgo),  

França (feiras da Champanha), Lisboa. 



 Surgiram os cambistas (avaliavam a 

equivalência entre as várias moedas) e os 

banqueiros (recebiam depósitos e faziam 

empréstimos). 

  Nos finais do século XIII, surgiu uma nova 

forma de pagamento: a letra de câmbio, que 

evitava a necessidade de transportar grandes 

quantidades de dinheiro. 

 Em Portugal, para apoio ao comércio  foi criada 

a Bolsa dos Mercadores (reinado de D. Dinis ) e 

a Companhia das Naus (reinado de D. 

Fernando). 



 

Um comerciante de 

Lisboa precisa de 

comprar panos em 

Bruges no valor de 

400 morabitinos, 

mas não quer viajar 

com o dinheiro por 

causa dos perigos 

da viagem 

O comerciante vai a 

um banqueiro em 

Lisboa e deposita o 

dinheiro. Recebe 

uma letra de 

câmbio, um 

documento que dá 

ordem a um 

banqueiro de 

Bruges para 

entregar o dinheiro 

ao fabricante de 

tecidos. 

O comerciante viaja 

para Bruges e 

entrega a letra de  

câmbio ao 

fabricante de 

tecidos como 

pagamento pela 

mercadoria 

O  fabricante de 

tecidos vai a um 

banqueiro de 

Bruges, entrega a 

letra de câmbio e 

recebe o 

equivalente aos 400 

morabitinos em 

moeda local. 







Os seus habitantes passam a ser conhecidos por burgueses  

Vieram a desempenhar, progressivamente, um importante papel económico 
e social  

Crescem para fora das muralhas  

Formação de um novo burgo  

A partir do século XI  

Desenvolvimento dos núcleos urbanos na Europa  



 Em Portugal, como no resto da Europa, muitas 
terras pertenciam ao clero (coutos) e outras aos 
nobres (honras) 

 Viviam numa situação privilegiada:  
• Exigiam o pagamento de rendas e serviços aos 

camponeses;  
• Recrutavam tropas entre os homens que viviam nos seus 

domínios;  
• Aplicavam a justiça, com exceção da pena de morte e o 

talhamento;  
 Ao contrário do que acontecia em França, os 

seus poderes eram limitados, pois cabia ao rei:  
• A chefia do exército;  
• A cunhagem da moeda;  
• A aplicação da pena de morte. 



 Para além das terras dos senhores existiam 

povoações de homens livres – os concelhos 

 Criados pelos reis, através de uma carta de foral, 

com o objetivo de povoar e defender o reino.  

 Os seus habitantes eram livres, não dependendo 

de nenhuma outra autoridade a não ser a do rei. 

 Tinham órgãos de governo próprios, dirigidos por 

assembleias de homens livres, controladas por 

mercadores e proprietários rurais. 

 Estas assembleias dirigiam a vida económica e 

social dos concelhos. 



Medidas tomadas pelos reis portugueses 
para fortalecer o seu poder face aos senhores 

 
 Leis da desamortização : Leis que procuravam 

impedir a concentração de terras nas mãos do 
clero, proibindo a compra e a doação ou herança 

 Inquirições: Inquéritos destinados a recuperar 
terras e direitos usurpados à Coroa pelos 
grandes senhores.  

 Confirmações: Validação dos bens e regalias 
que, outrora, tinham sido concedidos pela Coroa 
aos grandes senhores 


