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A crise religiosa na Europa nos 
séculos XIV e XV 

O A venda de cargos religiosos. Os compradores 
adquiriam títulos eclesiásticos como o de bispo. 

O A falta de preparação e vocação de muitos 
membros do clero. 

O O luxo, a ostentação e a vida mundana e imoral 
de boa parte do clero. Vários membros do alto 
clero e até mesmo papas, como Alexandre VI, 
eram corruptos, envolviam-se com mulheres e 
tinham filhos. 

O A venda de bulas de indulgências. 



A Reforma Protestante: 
Martinho Lutero 

 



A Reforma Protestante: 
Martinho Lutero 

O Em 1517, o monge Martinho Lutero afixou,  

na porta da igreja de Wittenberg 

(Alemanha), as suas 95 Teses contra as 

Indulgências. 

O Neste texto, Lutero contestava a ideia de 

que o Papa pudesse conceder o perdão dos 

pecados e a salvação eterna, algo que 

reservava ao arrependimento do crente e à 

graça de Deus. 



Princípios da 
Reforma Protestante 

O Autoridade única da Bíblia em questões de fé;  

O Relação direta do crente com Deus, rejeitando o 

papel mediador do clero e a autoridade do Papa; 

O Alteração da doutrina da Igreja, aceitando 

apenas dois sacramentos (batismo e eucaristia), 

rejeitando os rituais tradicionais e o culto dos 

santos e da Virgem e instituindo leigos 

responsáveis pelo culto — os pastores. 



Outros reformadores 
religiosos 

O João Calvino (1509-1564), fundador do 

Calvinismo. 

O Igreja Anglicana: instituída em Inglaterra por 

Henrique VIII e reforçada por Isabel I, 



 



A Contra-Reforma e a Reforma 
Católica 

O Criação de uma nova ordem religiosa para promoção do 
Catolicismo, a Companhia de Jesus (criada por Inácio de 
Loyola). 

O Concílio de Trento (1545 e 1563) 
O Reafirmaram-se os sete sacramentos da Igreja; 

O Defendeu-se o culto dos santos e da Virgem Maria; 

O Atacou-se a teoria da predestinação e defendeu-se a 
salvação não apenas pela Fé mas também pelas boas 
obras; 

O Estabeleceu-se a criação de seminários para uma 
preparação correta dos membros do clero; 

O Reafirmou-se o celibato do clero e a obrigação de os 
bispos residirem nas suas dioceses; 

O Insistiu-se na importância do clero e no seu carácter 
sagrado como mediador na relação entre Deus e os fiéis. 

O Foi publicado o Índex, lista de livros de leitura proibida 

 



A Contra-Reforma e a Reforma 
Católica 

Na Península Ibérica: 

O Expulsão dos judeus ou sua conversão 

forçada ao cristianismo (cristãos-novos) 

O Criação da Inquisição ou Tribunal do Santo 

Ofício para julgar os crimes religiosos. 

 





Declínio da presença 
portuguesa no Oriente 

O Grande dispersão dos territórios, tornando difícil a sua defesa. 

O Despesas muito elevadas com a compra de especiarias e outros produtos, 

a construção de navios, a contratação dos marinheiros e soldados, o 

armamento, a construção e a manutenção das fortalezas; 

O Grande distância e duração das viagens.: 

O risco de perda de homens e mercadorias devido a doenças a bordo ou 

naufrágios por tempestade.  

O O excesso de carga provocado pela ambição era uma ameaça à segurança dos 

navios 

O Corrupção dos funcionários e soldados . 

O Ação de piratas e corsários franceses, ingleses ou holandeses. 

O A diminuição dos lucros levou os nossos reis a recorrer a grandes 

empréstimos junto de banqueiros estrangeiros, sobretudo alemães, a 

juros elevadíssimos e difíceis de pagar. 



Reinado de D. Sebastião 

O Regresso das conquitas o Norte de África 

O 4 de Agosto de 1578 – batalha de Alcácer 

Quibir. 

O Derrota do exército português  Morte do 

rei  Crise dinástica 



 



 



A ascensão dos países do 
Noroeste Europeu 

 



Holanda 

O Províncias Unidas – Sete províncias, entre 

as quais a Holanda (a mais importante), que 

tinha como capital Amesterdão 

O Pertencia aos reis de Espanha, quando, no 

século XVI, adotou as ideias protestantes de 

Calvino. 

O Entrou em guerra com Espanha e acabou 

por se tornar uma república independente 

em 1581. 

 



Ascensão da Holanda 

O Ambiente de tolerância religiosa, favorável ao 
desenvolvimento económico. 

O Recebeu muitos refugiados religiosos de França, 
Portugal e Espanha (sobretudo judeus), alguns 
com muito poder económico. 

O Dedicou-se sobretudo à construção naval e ao 
transporte marítimo. 

O Defendia a teoria do Mare Liberum (mar livre), 
que defendia a liberdade de navegação nos 
mares e se opunha  à divisão do mundo entre 
Portugal e Espanha (Tratado de Tordesilhas) 



Ascensão da Inglaterra 

O Iniciou-se no reinado da rainha Isabel I, com o ataque 
de corsários aos navios portugueses e espanhóis. 

O A adesão ao protestantismo levou à guerra com 
Espanha e a uma tentativa de invasão por parte de 
Filipe II em 1588: a Armada Invencível, constituída por 
130 navios (1 terço dos quais portugueses). 

O Iniciou a construção do seu império com a fixação na 
América do Norte (fundação da colónia de Virgínia em 
1587). 

O Actos de Navegação: estipulavam que os produtos 
importados pela Inglaterra deveriam ser transportados 
em barcos do país de origem ou em barcos ingleses. 
Tinham como objetivos  atacar o domínio da Holanda no 
transporte de mercadorias e intensificar a construção 
naval em Inglaterra. 



Formas de organização 
comercial e financeira 

O Companhias de comércio — funcionavam 

como sociedades por acções, nas quais 

cada investidor recebia a percentagem dos 

lucros equivalente ao seu investimento. 

O Os bancos — realizavam câmbios e 

aceitavam depósitos, fazendo operações de 

pagamento com base neles. 

O A Bolsa — local onde se transaccionavam 

acções 



Impérios coloniais e rotas comerciais 
intercontinentais (início do século XVIII) 

 



A Restauração da 
independência 

O Espanha tinha muitos inimigos entre os outros 

países europeus, os quais passaram a atacar 

as nossas colónias e navios. 

O Espanha também se viu afetada por problemas 

económicos: as remessas de metais preciosos 

começaram a diminuir, enquanto as despesas 

militares e administrativas aumentavam. 

O No tempo de Filipe IV, o seu ministro conde-

duque de Olivares projetou unificar todos os 

territórios da monarquia hispânica: 

O Os impostos foram aumentados, recrutaram-se 

soldados para as guerras de Espanha na 

Europa , nomearam-se espanhóis para cargos 

em Portugal. 



A Restauração da 
independência 

No dia 1 de dezembro de 1640, 

aproveitando a Revolta da Catalunha 

iniciada em Agosto, um grupo de 

portugueses nobres prendeu e 

afastou a duquesa de Mântua, 

representante de Filipe IV em 

Portugal. Em resultado desta 

conspiração foi aclamando rei o 

duque de Bragança com o nome de 

D. João IV. 



O renovado interesse pelo 
Brasil 

 


