A restauração de independência de Portugal de 1640

Assinala com um círculo a resposta correcta.
1. Quais as causas que levaram à perda da independência
de Portugal?
a. Morte de D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir
b. O rei D. Sebastião era muito novo para governar e
abandonou o trono.
c. Portugal foi invadido pelos reinos espanhóis que
pretendiam a coroa Portuguesa.
d. O rei D. Sebastião morreu devido à peste negra e não
deixou sucessor ao trono porque era muito novo para
ter filhos.
2. Em que data ocorreu a batalha de Alcácer Quibir?
a. 24 de julho de 1578
b. 4 de agosto de 1578
c. 15 de agosto de 1578
d. 31 de julho de 1578
3. Quem sucedeu D. Sebastião no trono de Portugal?
a. D. Filipe II de Espanha
b. D. António Prior do Crato
c. Cardeal D. Henrique
d. D. Filipe de Vasconcelos
4. Durante quantos anos governou?
a. Três anos
b. Um ano
c. Cinco anos
d. Dois anos
5. Assinala os pretendentes ao trono de Portugal.
a. D. João IV		
b. D. Catarina de Bragança
c. Príncipe de Parma
d. Duquesa de Mântua
e. Miguel de Vasconcelos f. D. António Prior do Crato
g. Filipe II de Espanha
h. Duque de Salvaterra
6. Qual o pretendente preferido dos Portugueses?
a. D. João IV		
b. D. Catarina de Bragança
c. Príncipe de Parma
d. Duquesa de Mântua

e. Miguel de Vasconcelos
g. Filipe II de Espanha

f. D. António Prior do Crato
h. Duque de Salvaterra

7. Em que ano Portugal perdeu a independência?
a. 1578
b. 1579
c. 1580
d. 1581
8. Nesse ano quem passou a ser rei de Portugal?
a. D. António Prior do Crato
b. D. Catarina de Bragança
c. D. Fernando I
d. D. Filipe II de Espanha
9. Durante quantos anos Portugal foi dependente de
Espanha?
a. 40 anos
b. 50 anos
c. 60 anos
d. 70 anos
10. Por que nome ficou conhecido os 40 portugueses
que planearam uma revolução para reconquistar a
independência de Portugal?
a. Os prometidos
b. Os conjurados
c. Os vencedores
d. Os lutadores
11.
a.
b.
c.
d.

Quem foi convidado para rei de Portugal?
D. João, duque de Bragança
D. António, prior de Lisboa
D. Sebastião, conde de Oeiras
D. Henrique, marquês de Coimbra

12. Para que data foi marcada a revolução?
a. 1 de novembro de 1640

b. 15 de novembro de 1640
c. 1 de dezembro de 1640
d. 15 de dezembro de 1640

___________ badaladas da manhã, para que pudessem invadir
o Paço da Rainha. Assim que sou a primeira badalada,
de um dos cantos do ______________ do ________________, os conjurados
correm desalmadamente para as portas do Paço da
Rainha. Os guardas, sem saber os que lhes estava a
acontecer e, apanhados de surpresa, não tiveram tempo
de reagir e não encerraram as portas a tempo. ______________
de ________________, o conselheiro da representante da coroa
espanhola, a duquesa de ___________________ acorre às varandas
para ver o que sucedia. Quando um dos conjurados o
encontra mata-o e atira-o da varanda. A duquesa ainda
tem tempo de se refugiar nos seus aposentos e mais
tarde é autorizada a regressar a _____________________.

13. Com quantos apoiantes contaram os conjurados?
a. 50 homens
b. 90 homens
c. 100 homens
d. 120 homens
14. Como se chamava a representante de D. Filipe III em
Portugal?
a. Duquesa de Borgonha
b. Duquesa de Mântua
c. Duquesa de Leão
d. Duquesa de Castela
15. Preenche os espaços em branco e descreve a invasão do
Paço da Rainha
Os _____________________ aguardavam ansiosamente pelo toque das

Soluções

1.
2.
3.
4.
5.

Direção Municipal de Cultura
Departamento de Património Cultural
Divisão de Arquivo Municipal

a
c
b
d
b; c; f; g

6.
7.
8.
9.
10.

f
a
d
c
b

16. Em que data foi aclamado D. João, como rei de Portugal?
a. 1 de Dezembro de 1640
b. 15 de Dezembro de 1640
c. 25 de Dezembro de 1640
d. 31 de Dezembro de 1640

11. a
12. c
13. d
14. b
15. Conjurados | Nove |

Terreiro |Paço | Miguel |
Vasconcelos | Mântua |
Espanha
16. b

