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O DESCONTENTAMENTO SOCIAL FACE  
AO DOMÍNIO FILIPINO

Domínio Filipino: 1581-1640

O descontentamento dos portugueses era grande pelas seguintes razões:

• Incumprimento das promessas feitas nas Cortes de Tomar (1581).

• Filipe IV de Espanha alheou-se da vida política e entregou o governo ao conde-duque de Olivares, que o exerceu de forma 

autoritária.

• Espanha envolveu-se em várias guerras europeias ( ex: Guerra dos Trinta Anos, com a França, entre 1618-1648) custeadas com 

novos impostos cobrados aos Portugueses e com recrutamento de militares portugueses.

• Os territórios coloniais e as embarcações portugueses eram alvo de ataques da Holanda, Inglaterra e França (países inimigos de 

Espanha).

Filipe II



A aclamação de D. João IV

Um de dezembro de 1640

Restauração da Independência é o nome que se dá ao

golpe de estado revolucionário ocorrido a 1 de Dezembro de

1640.

Chefiado por um grupo que se alastrou por todo o reino, pela

revolta dos portugueses contra a tentativa da anulação da

independência de Portugal pela governação da dinastia filipina.

O golpe culminou com a instauração da 4.ª Dinastia — a

Dinastia de Bragança — com a aclamação de D. João IV,

seguindo-se um período de 28 anos de guerra com a Coroa de

Castela.



Restauração da 

independência de 

Portugal

Domínio Filipino

Período de dominação espanhola de

Portugal, entre 1580 e 1640.

O desaparecimento ,sem herdeiros,

de D. Sebastião (1578) e do cardeal-

rei D. Henrique (1580), originou a

passagem da coroa para Filipe II de

Espanha, neto de D. Manuel I.

Este período recebe o nome dos

três monarcas espanhóis.

D. João IV, o rei da Restauração

No dia 1 de Dezembro de 1640, alguns

nobres portugueses revoltaram-se em

Lisboa e aclamaram D. João IV, duque

de Bragança, com rei de Portugal, com

o título de João IV.

A Restauração da Independência de

Portugal marcou o fim de 60 anos de

União ibérica e o início da dinastia de

Bragança .



Restauração da Independência é o nome que se dá ao golpe de

estado revolucionário ocorrido a 1 de Dezembro de 1640, chefiado por um

grupo designado de Os Quarenta Conjurados e que se alastrou por todo o

reino, pela revolta dos portugueses contra a tentativa da anulação da

independência do Reino de Portugal pela governação da dinastia

filipina castelhana.

O golpe culminou com a instauração da 4.ª Dinastia Portuguesa — a Casa de

Bragança — com a aclamação de D. João IV, seguindo-se um período de 28

anos de guerra com a Coroa de Castela.

1 de Dezembro 
Restauração da Independência 

Aclamação de D. João IV de Portugal

Cerimónia comemorativa do dia da Restauração
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