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A Dinastia Filipina 

Em 1578, D. Sebastião morre na Batalha de Alcácer 

Quibir, no norte de África. Portugal fica, assim, sem rei, 

pois D. Sebastião era muito novo e ainda não tinha 

filhos, não havia herdeiros diretos para a coroa 

portuguesa. 

 

Apareceram vários pretendentes ao trono português: 

• D. Filipe II – Rei de Espanha 

• D. António – Prior do Crato 

• D. Catarina – Duquesa de Bragança 

 

Em 1580, nas Cortes de Tomar, inicia-se o domínio 

filipino, com aclamação de Filipe II como rei de Portugal 

 

Durante 60 anos, viveu-se em Portugal um período 

conhecido como “Domínio Filipino”. Depois da morte de 

Filipe II (I de Portugal) veio o reinado de Filipe III (II de 

Portugal) e a este seguiu-se a governação de Filipe IV (III 

de Portugal). Estes reis governaram Portugal e Espanha 

ao mesmo tempo, como um só pais. 

 

 

 

A Revolta 

Portugal esteve unido politicamente à Espanha até 1640. 

Foram 60 anos de promessas não cumpridas pela 

dinastia filipina: 

• os portugueses foram obrigados a combater 

pelos espanhóis e a ceder peças de artilharia; 

• passaram a pagar cada vez mais impostos; 

• os territórios do nosso império foram atacados e 

ocupados pelos inimigos de Espanha. 

 

 

 

Face a esta situação, os portugueses descontentes 

revoltaram-se. O povo foi o primeiro a revoltar-se e ao 

seu descontentamento juntou-se a nobreza e a 

burguesia. 

 

A nobreza começou a preparar uma revolta. 

 

Dia da Restauração da 

Independência 

No dia 1º de Dezembro de 1640, alguns nobres 

portugueses foram ao Paço da Ribeira, mataram o 

Secretário de Estado D. Miguel e prenderam a Duquesa 

de Mântua que era a representante do rei de Espanha 

em Portugal e aclamaram a restauração da 

independência de Portugal. 

 

 
 

Nas cortes de Lisboa, foi aclamado rei de Portugal D. 

João, duque de Bragança, com o nome de D. João IV. 

Deu-se, assim, início à 4ª Dinastia: Dinastia de Bragança. 

 


