Restauração da Independência - 1º de Dezembro de 1640
Durante o período da União Ibérica (1580-1640) o trono
português esteve sob o domínio espanhol. Contudo, no
reinado de Filipe IV (III de Portugal) o descontentamento
da população conduziu a uma série de levantamentos
populares e motins espalhados por todo o território
nacional. Afinal, a política espanhola não correspondia aos
interesses do povo português. (Ver Doc. 1)
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A partir de 1637, a situação agravou-se ao estalar em Évora
um motim, denominado Revolta do Manuelinho, que se
espalhou a outras cidades, mas foi reprimido pelas tropas
castelhanas. Porém, no dia 1º de Dezembro de 1640, em
Lisboa, um grupo de revoltosos, constituído por nobres e
populares tomou o poder restaurando a independência de
Portugal. Após o ataque-surpresa ao Paço Real, D. João,
duque de Bragança, foi aclamado rei, dando início à
dinastia de Bragança. A aclamação de D. João IV foi
confirmada pelas Cortes de Lisboa no ano de 1641. (Ver
Doc. 2)

O Padre António Vieira foi uma figura proeminente
durante estes acontecimentos, ao apoiar a causa
portuguesa por meio dos seus célebres sermões ou em
viagens ao estrangeiro para solicitar auxílio político e
recursos financeiros. Foi nomeado embaixador e
pregador régio por D. João IV, cumprindo a função
diplomática em 1646 nos Países Baixos, e no ano
seguinte na França. (Ver Doc. 4)
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Depois de restaurada a autonomia, foi necessário
reorganizar o reino: reestruturar e treinar o exército;
construir fortalezas; além de realizar alianças diplomáticas
com os países inimigos de Espanha. No entanto, o
reconhecimento da independência de Portugal, foi um
processo lento e conflituoso (Guerras da Restauração),
que durou 28 anos. As hostilidades entre as duas Coroas
ibéricas foram encerradas com a assinatura do Tratado de
Lisboa, em 1668. (Ver Doc. 3)

A primeira comemoração oficial da Restauração da
Independência ocorreu em 1823, com a presença de D.
João VI no Picadeiro Real (hoje Museu Nacional dos
Coches). Desde a segunda metade do século XIX, esta
data é considerada como feriado nacional, portanto,
pode ser considerado o feriado civil mais antigo ainda
em vigor no país. O significado deste evento é tão
grande para a nação portuguesa, que a sua celebração
iniciada no período monárquico, ultrapassou os séculos,
sendo mantida também pelos republicanos até aos dias
de hoje.
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