O meu nome é:

_______________
Indica se as aﬁrmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Preenche os quadrados como no exemplo da primeira aﬁrmação.
A unidade de massa é o quilograma (kg)
Na Idade Média as medidas usadas em Portugal eram as do
Sistema Métrico, mas com nomes portugueses
Na Idade Média era muito comum usarem pesos de rocha
(ex: granito)
Os forais costumavam indicar os pesos e medidas do concelho
Os pesos e medidas medievais mediam o mesmo em todas as terras
O côvado media cerca de 5 palmos
O palmo media cerca de 22 cm
O vinho era medido em alqueires e os cereais em almudes
Na Idade Média as medidas de capacidade eram as mesmas
para os líquidos e para os sólidos (secos)
O Rei que mandou distribuir medidas de capacidade pelos
concelhos foi D. Manuel I
O padrão de peso D. Manuel I media dois quintais

V

A vara era igual a 2 côvados
Antes de D. Manuel I não se faziam medições em Portugal
A Lei de D. Manuel I determinava os pesos e medidas que cada
concelho deveria ter
A Balança da Casa da Índia ﬁcava na Índia, no Palácio do Governador
Segundo a Lei de D. Manuel I, os mercadores só precisavam de ter
pesos e medidas se os concelhos não 8vessem
Os mercadores eram obrigados a veriﬁcar periodicamente se os
seus pesos e medidas estavam corretos
O D. Sebas8ão mandou distribuir medidas de peso pelos concelhos
As medições dos líquidos eram feitas usando a rasoura
O Rei Filipe I con8nuou a usar em Portugal as leis portuguesas
O Sistema Métrico foi inventado no ﬁm do século XVII em França
O metro foi criado a par8r do litro
O metro foi deﬁnido como a décima milionésima parte do quarto
do meridiano terrestre (baseado no perímetro da Terra)
No início do século XIX, D. João VI (ainda príncipe) aprovou a
adoção do Sistema Métrico, mas com nomes portugueses
A rainha que adotou o Sistema Métrico para Portugal em 1852 foi
a D. Maria I

