
Restauração da 
Independência             

1 de Dezembro de 1640



Os anos antes da Revolução
D. Sebastião

O rei D. Sebastião desapareceu em 1578 na Batalha de Alcácer 

Quibir, sem deixar descendentes. Seguiram-se anos muito 

difíceis para a coroa Portuguesa. Primeiro sucedeu-lhe Cardeal 

D. Henrique, e depois de algumas batalhas, Filipe II de Espanha 

foi aclamado rei de Portugal, nas cortes de Tomar.



A Dinastia Filipina
A Dinastia Filipina durou 60 anos e teve início com 

Filipe II (1581-1598), seguiu-se Filipe III (1598-1621) e 

por último, Filipe IV (1621-1640). D. Filipe II prometeu 

manter a moeda, a língua e os costumes 

Portugueses: entregar a Portugueses todos os cargos 

de governo e administração de Portugal, prometeu 

também que o comércio da Índia, da África, e do 

Brasil, continuaria a ser feito pelos Portugueses. 



Restauração da Independência 
As Razões da Revolta do Povo

O descontentamento dos Portugueses foi crescendo devido às promessas de Filipe II que não 
cumpriu com o prometido. Surgiram várias revoltas por todo o país. 

As Razões da Revolta da Burguesia

A Burguesia que pensava vir a beneficiar com castela, mas percebeu que perdia lucro.

As Razões de Revolta da Nobreza 

No início, a Nobreza tinha apoiado o Rei de Espanha. Os nobres Portugueses obrigados a ir 
para o exército Castelhano, ficaram infelizes.  



Os quarenta conjurados
Um grupo de quarenta nobres reuniu-se para matar 

Filipe IV. Um nobre chamado D. João sucedeu ao 

trono de Portugal (neto de Dª Catarina) e foi 

escolhido por ser o homem mais rico da Península 

Ibérica.

O Dia 1 de Dezembro

No dia 1 de Dezembro os Restauradores invadiram 

o Palácio, prenderam a Duquesa de Mântua e 

obrigaram-na à rendição das tropas. Em seguida 

atiraram D.Miguel de Vasconcelos pela janela, 

causando a sua morte. 
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