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1. A população da Europa nos séculos XVII e XVIII: crises e crescimento 
1.1. Economia e população 
1.2. Evolução demográfica 
2. A Europa dos estados absolutos e a Europa dos parlamentos 
2.1. Estratificação social e poder político nas sociedades de Antigo Regime 
2.2. A Europa dos parlamentos: sociedade e poder político 
3. Triunfo dos estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII * 
3.1. Reforço das economias nacionais e tentativas de controlo do comércio* 
3.2. A hegemonia económica britânica* 
3.3. Portugal – dificuldades e crescimento económico 
4. Construção da modernidade europeia 
4.1. O método experimental e o progresso do conhecimento do Homem e da Natureza 
4.2. A filosofia das Luzes* 
4.3. Portugal – o projeto pombalino de inspiração iluminista 
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1. A Revolução Americana, uma revolução fundadora 
1.1. Nascimento de uma nação sob a égide dos ideais Iluministas 
2. A Revolução Francesa– paradigma das revoluções liberais e burguesas 
2.1 A França nas vésperas da revolução 
2.2 Da Nação soberana ao triunfo da revolução burguesa 
3. A geografia dos movimentos revolucionários na primeira metade do século XIX: as vagas revolucionárias liberais e 
nacionais 
3.1. A Europa e a Revolução Francesa 
3.2. As “revoluções em cadeia” da era pós-napoleónica 
4. A implementação do Liberalismo em Portugal* 
4.1. Antecedentes e conjuntura (1807 a 1820) 
4.2. A Revolução de 1820 e as dificuldades de implantação da ordem liberal (1820-1834) 
4.3. O novo ordenamento político e socioeconómico (1832/34-1851) 
5. O legado do Liberalismo na primeira metade do século XIX 
5.1 O Estado como garante da ordem liberal* 
5.2 O Romantismo, expressão da ideologia liberal 
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1. As transformações económicas na Europa e no Mundo 
1.1. A expansão da Revolução Industrial 
1.2. A geografia da industrialização 
1.3. A agudização das diferenças* 
2. A sociedade industrial e urbana 
2.1. A explosão populacional; a expansão urbana e o novo urbanismo; migrações internas e emigração 
2.2. Unidade e diversidade da sociedade oitocentista* 
3. Evolução democrática, nacionalismo e imperialismo 
3.1. As transformações políticas 
3.2. Os afrontamentos imperialistas: o domínio da Europa sobre o Mundo 
4. Portugal, uma sociedade capitalista dependente* 
4.1 A Regeneração entre o livre-cambismo e o protecionismo (1851-1880) 
4.2 Entre a depressão e a expansão (1880-1914) 
4.3 As transformações do regime político na viragem do século 
5. Os caminhos da cultura* 
5.1 A confiança no progresso científico 
5.2 O interesse pela realidade social na literatura e nas artes - as novas correntes estéticas na viragem do século 
5.3 Portugal: o dinamismo cultural do último terço do século 
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