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AULA N.º  11  

DISCIPLINA  HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
ANO(s)  5.º6.ºanos  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

 Da União Ibérica à Restauração  
 
Apontar as causas de descontentamento com o domínio filipino que 
desembocaram na revolta do 1.º de dezembro de 1640. 
 
O 25 de Abril e a construção da democracia até à atualidade 
Reconhecer os motivos que conduziram à revolução do 25 de abril bem como 
algumas das mudanças operadas.  
Caracterizar o essencial do processo de democratização entre 1975 e 1982. 
Identificar/aplicar os conceitos: democracia, direito de voto. 

 
 

Título/Tema(s) da Aula 
 

As Revoluções  
(Restauração da Independência em 1640 e 25 de Abril) 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. 1. Observa com atenção os documentos 1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Assinala a opção correta: 5.º ano(s) 

 

(Escola Virtual) 

 a) União entre Portugal e Espanha, estabelecida nas Cortes de Leiria, sob o governo do 

mesmo rei, entre 1581 e 1640, mantendo-se a independência dos dois países. 

 b) União entre Portugal e Espanha, sob o governo dos reis portugueses, entre 1571 e 1640, 

mantendo-se a independência dos dois países. 

 c) União entre Portugal e Espanha, estabelecida nas Cortes de Tomar, sob o governo do 

mesmo rei, entre 1581 e 1640, mantendo-se a independência dos dois países. 

 d) União entre Portugal e Espanha, sob o governo do mesmo rei, entre 1581 e 1650, 
mantendo-se a independência dos dois países. 

Doc. 1 Filipe I de Portugal vestido segundo o uso dos Reis 
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2. Refere duas promessas de D. Filipe I, nas Cortes de Tomar, para respeitar os direitos portugueses. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

5.º 

ano(s) 

 

 3.Lê o documento 2 

 

 

3.1. Indica duas queixas apresentadas pelo Padre Manuel da Costa contra o governo de Filipe I. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5.º ano(s) 

 

3.2. Como reagiram os portugueses ao governo Filipino em Portugal? Refere um exemplo. 

 

4. Atenta aos documentos 3, 4 e 5. 

  

6.º 

Ano 

ano(s) 

Doc. 2 - As queixas contra Filipe I 
 
Põe-nos mal Castela com todas as nações. Os estrangeiros não podendo vir aos nossos portos 
buscar as especiarias, iam buscá-las aos nossos territórios, expulsando-nos de lá, porque não 
tínhamos forças para lhes resistir. (…) e nos pôs novos e intoleráveis tributos. 
 

Padre Manuel da Costa, A Arte de furtar (seculo XVI, adaptado 
 

Doc. 3 - 1ª página do Jornal a República 
no dia 25 de abril de 1974 

Doc. 4- Comemoração do 1º de maio 
em 1974 
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4.1. Após a leitura do doc. 5, identifica o direito conquistado pelos portugueses referido no programa do 

MFA. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4.2. Refere que órgão devia ser eleito pelos portugueses no prazo de um ano. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4.3. Refere o significado do dia 1º de Maio (doc. 4). 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
4.4. Escreve um pequeno texto, até 5 linhas, onde expliques o significado de Democracia. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Doc. 5 - Programa do MFA 
A Junta de Salvação Nacional decretará: 
A destituição (…) imediata do atual governo (…) e a convocação no prazo de doze meses de uma 
Assembleia Nacional Constituinte, eleita por sufrágio universal direto e secreto (…) 

                                                                                                                  Programa do MFA 
 


	As Revoluções

