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Afonso Alves Ataíde Fernandes, frequentava o 4.º ano na Escola Básica de Ponte de Lima, do Agrupamento Vertical de Escolas António Feijó 

em Ponte de Lima.  

Recebeu uma conta db Poupança Jovem, no valor de 200,00€, oferta do Deutsch Bank e uma visita ao Palácio da independência em Lisboa e 

a oferta de produtos da Minho Fumeiro. 

Concurso “Viagem no tempo” 

1.º Ciclo 

 

1.º Classificado 

O dia 1 de dezembro de 1640 foi importante para Portugal porque… 

Nesse dia os portugueses ficaram independentes dos reis Filipes e, depois de 60 anos,  

voltaram a ser livres e felizes. 

Ana Rita Velho da Rocha (9 anos) e João Rodrigo Pereira Franco (9 anos), frequentavam o 4.º ano na 

Escola Básica das Lagoas - Agrupamento de Escolas de Arcozelo, Ponte de Lima 

O prémio é de 100,00 €, pelo que receberam um cheque de 50,00 € cada um e a oferta de produtos da 

Minho Fumeiro. 

2.ºs Classificados 

O dia 1 de dezembro de 1640 foi importante para Portugal porque… 

A 1 de dezembro de 1640 

Recuperamos a independência 

Derrotando os espanhóis  

Com muita inteligência. 
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Ana Rita Carvalho Santos, frequentava o 4.º ano na Escola Básica de Freixo - Agrupamento de Escolas de 

Freixo, Ponte de Lima. 

Recebeu um cheque de 50,00 € e a oferta de produtos da Minho Fumeiro. 

3.º Classificado 

O dia 1 de dezembro de 1640 foi importante para Portugal porque… 

Aconteceu a restauração da independência que é a designação dada ao golpe de estado 

revolucionário ocorrido, chefiado por um grupo de chamado de “Os quarenta Conjura-

dos” e que se alastrou por todo o reino, pela revolta dos portugueses contra a tentativa 

de anulação da independência do Reino de Portugal, pela governação da Dinastia Filipina 

Castelhana, e que vem culminar com a instauração da 4.ª Dinastia Portuguesa – a Casa de 

Bragança – com a aclamação de D. João IV como rei de Portugal. 
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Diana Margarida Aldeia Nova dos Santos, frequentava o 5.º ano no Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, 

Caminha 

Recebeu uma conta Poupança Jovem, no valor de 500,00€, oferta do Crédito Agrícola e a oferta de 

produtos da Minho Fumeiro. 

(ver páginas seguintes) 

Concurso “Um Concurso Para Ti ” 

2.º e 3.º Ciclo 

 

1.º Classificado 
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Luísa do Nascimento Pinheiro Gonçalves e Telmo Lima Cordeiro, frequentavam o 5.º ano da Escola 

Básica Deu-la-Deu Martins do Agrupamento de Escolas de Monção. 

O prémio é de 300,00 €, pelo que receberam um cheque de 150,00 € cada um e a oferta de produtos da 

Minho Fumeiro. 

2.ºs Classificados 

O primeiro de Dezembro de 1640  

 

O domínio Filipino   

Demorou cerca de 60 anos  

O povo fartou-se do seu domínio  

E a independência devolveu aos lusitanos  

  

No primeiro de Dezembro  

Num nascer de dia radioso  

Ao terreiro do Paço chegou  

Um grupo de conjurados audacioso  

  

Ao palácio se dirigiram   

E as portas arrombaram  

Todos para dentro entraram  

E vivas a D. João IV gritaram  

  

Miguel de Vasconcelos mataram  

E Duquesa de Mântua aprisionaram                                

A dinastia de Bragança iniciou                                       

E Portugal em paz ficou 
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Laura Rodrigues Afonso, frequentava o 7.º ano da Escola Básica Deu-la-Deu Martins Agrupamento de 

Escolas de Monção. 

Recebeu um cheque no valor de 150,00 € e a oferta de produtos da Minho Fumeiro. 

3.º Classificado 

A “verdadeira” história do dia 1 de dezembro de 1640  

  

Éramos governados por D. Filipe III, Rei de Castela, mas não esperávamos que o seu rei-

nado terminasse tão cedo. O povo português não estava satisfeito com o seu rei, pois D. 

Filipe III era espanhol e todos temiam perder a independência de Portugal. Um grupo de 

nobres começou a reunir-se secretamente para derrubar o rei e os seus representantes. 

Acreditavam que poderiam ter o apoio do povo e também do clero. Começava a organi-

zar-se uma conspiração para derrubar os representantes do rei em Portugal. Já tinham 

pensado num candidato a rei, e só uma pessoa poderia ocupar esse cargo, e essa pessoa 

era D. João, Duque de Bragança. Mas não era só a população portuguesa que tinha pro-

blemas, D. Filipe III encontrava-se numa época de muitas revoltas, pois cobrava muitos 

impostos ao povo e os dois reinos estavam falidos. Apesar de tudo, o povo, os nobres e 

o clero mostraram a sua revolta contra o rei, pois: - a nobreza e o clero perderam poder 

e riqueza e tinham de pagar impostos; - o povo estava falido, pois o rei cobrava muitos 

impostos. Então, no dia 1 de dezembro de 1640 um grupo de portugueses invadiu, de sur-

presa, o palácio real, prenderam a Duquesa, obrigando-a a ordenar às suas tropas para se 

renderem, e procuraram Miguel de Vasconcelos mas, não havia nem sinal dele. Ora acon-

tece que Miguel de Vasconcelos, quando se apercebeu que não podia fugir, escondeu-se 

num armário e fechou-se lá dentro com uma arma. O fugitivo, ao tentar mudar de posi-

ção, mexeu-se lá dentro, o que provocou uma restolhada de papéis. Foi quanto bastou 

para os conspiradores rebentarem a porta e o matarem. Depois atiraram-no pela janela 

fora. O corpo caiu no meio de uma multidão enfurecida que largou sobre ele todo o seu 

ódio. No fim de tudo isto, Portugal restaurou a sua independência e D. João, Duque de 

Bragança, governou Portugal. 
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Para além dos Concursos Escolares abertos aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, dirigiu a Real Associação 

de Viana do Castelo um convite aos professores do ensino básico e secundário do distrito para 

participarem nesta iniciativa realizando um trabalho escrito sobre este tema. 

Respondendo ao repto lançado, o Prof. Noé Castro, do Agrupamento Vertical de Escolas António Feijó 

de Ponte de Lima, enviou-nos o seguinte texto:  

Reflexões sobre... 

O Primeiro de Dezembro de 1640 - A Restauração 

da Independência de Portugal  

O Primeiro de Dezembro de 1640 na saga portuguesa 

  

A realização de um número significativo de casamentos reais ibéricos, ao longo das três 

dinastias portuguesas, de cariz de marcada conveniência política, transformou-se nalguns 

pesadelos para o povo português porque representaram na prática numa ameaça à sobe-

rania portuguesa, nos termos em que os contratos nupciais foram estabelecidos, favore-

cendo as pretensões castelhanas à união ibérica, que o terceiro estado com a sua sabedo-

ria expressou através de adágio, que espelha esta constatação: “de Espanha nem bom ven-

to, nem bom casamento”. 

Em Outubro de 1383, o rei, que havia firmado com Castela um tratado que nada tinha de 

mago, foi a sepultar com muito pouca gente de dó, sem assegurar filho varão, pelo que 

colocou a independência de Portugal em sério risco. Um país divido é um país fraco e a 

influência da velha nobreza fez alçar voz por D. Beatriz/Castela em diversas cidades e vi-

las, incluindo a de Ponte de Lima, não no interesse do povo, mas na expectativa de vir a 

receber honras e benefícios a somar aos muitos que a separavam do terceiro estado, que 

importava distanciar através da construção de muros que isolavam casas apalaçadas que 

os distinguiam dos casebres da plebe e da edificação de capela privativa, com capelão de 

serviço, que os dispensava da proximidade do povo no templo da freguesia 

Levantou-se o povo em uníssono contra a possibilidade bem real de vir a ser dominado 

por senhores estrangeiros, o mesmo que havia estado ao lado dos nossos primeiros reis 

num processo heroico de construção de uma Nação, cujas fronteiras foram definidas por 

D. Dinis, e por vontade própria queria alcançar o direito à autodeterminação, mesmo que 

à custa de muito sangue derramado, de imenso espírito de sacrifício e da excelência de 

uma cadeia de comando, que nos momentos decisivos revelou o respeito, a disciplina e a 

abnegação, que explicam a vitória dos generais e a transformação do sonho em realidade. 

Uma nova geração de gentes, numa nova ordem nacional, agigantou-se num esforço sobre



48 

 

-humano contra o invasor castelhano, infligindo-lhe derrota após de derrota até à decisiva 

batalha de Aljubarrota, que representou a consolidação da independência nacional. A His-

tória haveria de repetir-se alguns séculos depois, desta feita com um desfecho diferente, 

que manteve Portugal durante 60 anos sob domínio espanhol, através dos sucessivos rei-

nados Filipinos. 

Os casamentos do rei D. Manuel de Portugal, primeiro com Isabel de Aragão e depois 

com a irmã Maria, produziram um neto poderoso que o colocou legitimamente candidato 

ao trono português, quando após o problema suscitado pela aventura norte africana de 

um jovem rei que, em 1578,antes de partir para as areias de Marrocos, com reocupação 

temporária de Arzila, não precaveu a sucessão, embora tenha tomado a iniciativa de ne-

gociar com o seu tio Filipe II a mão da sua filha sem conseguir fechar o acordo e de aque-

le o ter desaconselhado a embarcar na aventura de Alcácer Quibir, tal como fizera o seu 

tio cardeal, o que na teimosia de D. sebastião se viria a revelar num enorme desastre, não 

só porque as tropas portuguesas foram derrotadas, mas sobretudo porque se registaram 

pesadas baixas, entre elas o próprio rei, que não tendo assegurado descendência colocou 

mais uma vez em sério risco a independência do Reino 

A fixação do jovem rei nos feitos do seu avô Carlos V e das guerras que travara em ter-

ras de mouros e o deslumbramento provocado pela dedicatória com que o nosso maior 

poeta o brindou na nossa obra literária de referência, o fascínio português pelo Norte de 

África, a honra assinalada pela nobreza que considerava que não se devia trocar uma boa 

capa por um mau capelo, mas não evitou o permanente sorvedouro de dinheiro que re-

presentava para o erário régio a manutenção das praças africanas, nem impediu o seu an-

tecessor avô de abandonar algumas delas, como foram os casos de Azamor, Safim, Alcá-

cer Cequer, esta que nem a oposição da Santa Sé haveria de impedir, e Arzila, bem como 

as indevidas apropriações inquisitoriais dos recursos e bens dos judeus que em conjunto 

não destruíram o sonho de restaurar o império português do Norte de África, compro-

metido pela avaliação errada da dimensão das forças muçulmanas, proporcionalmente 

muito desequilibradas  

Tomou então lugar o sebastianismo no misticismo que ainda séculos depois o “quarteto 

1111” na voz de José Cid haveria de cantar na letra da música conhecida por “a lenda de 

El-rei D. Sebastião” que, por desejo popular haveria de regressar a Portugal numa manhã 

de nevoeiro, mais ânsia de vir resolver um problema que ele havia criado, qual salvador 

da Pátria, do que possibilidade real de isso poder acontecer. 

Luís de Camões, numa expressão premonitória, sentiu o seu fim conjuntamente com o da 

Pátria, que o problema da sucessão apenas ficou adiado, pois o velho clérigo D. Henrique, 

sem descendência, e anulando decisão papal relativa à legitimidade filial do prior do Crato, 

na sua cruzada implacável contra o sobrinho, adiou o inevitável por dois anos, deixando o 

Reino à mercê dos apaniguados de Espanha, mais uma vez a olhar exclusivamente para os 

seus interesses, rendendo-se ao poder e ao dinheiro de Filipe II de Espanha que já havia 

aberto os cordões à bolsa para pagar o resgate de nobres portugueses que haviam ficado 
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cativos no norte de África, após o desastre de Alcácer Quibir, comprando também o fu-

turo da sua causa, que se adivinhava próxima, sendo recebido de braços abertos pelo cle-

ro e pela nobreza. 

O espírito patriótico de D. António prior do Crato moveu-lhe a vontade para resistir até 

morrer à ocupação filipina, tendo sido aclamado em Santarém no dia 19 de Julho de 1580, 

Setúbal e outros concelhos do país, o que despertou a reação do tio Filipe II, cujas tropas 

o derrotaram na batalha de Alcântara, remetendo-o para a clandestinidade e para o exílio, 

onde não logrou argúcia diplomática para convencer a inimiga de Espanha Isabel de Ingla-

terra a apoiar a sua causa, o que veio a acontecer na França onde em 1582 organizou uma 

expedição à ilha terceira que o reconhecera como rei e se mantinha fiel à sua causa que 

confirmara no ano anterior na batalha da salga, onde se notabilizou a coragem das mulhe-

res dos Açores na ação da lendária e audaz Brianda Pereira e na ideia de lançar gado bra-

vo contra os espanhóis. Porém, a derrota da armada na batalha de Vila Franca do Campo 

acabou com as suas pretensões ao trono, que nem a derradeira ação da esquadra de 

Drake, armada pela rainha Isabel em 1589, que se deparou com a apatia “dos amigos de 

Peniche”, conseguiu evitar. A ilha terceira açoriana foi a última a cair em poder dos espa-

nhóis, após anos de resistência heróica dos seus habitantes, que leva muitos a considera-

rem não a terceira, mas sim a primeira, a cujo principal burgo D. João IV reconheceu 

“sempre leal cidade”, que se tornou centro e alma do movimento liberal em Portugal e 

justificou o título de “mui nobre, leal e sempre constante cidade de Angra do Heroísmo”, 

atribuído por D. Pedro IV 

À medida que o domínio filipino se efetivava, gradual e paulatinamente as promessas fo-

ram esquecidas e os portugueses ficaram sem condições para defenderem os seus territó-

rios, parte dos quais mudaram de mãos, sobretudo, para ingleses e holandeses. Consegui-

mos de facto mais inimigos, que os de Espanha também se tornaram de Portugal. O esfor-

ço de guerra espanhol determinou o agravamento de impostos e acentuou as dificuldades 

de sobrevivência do povo, o único grupo social a pagá-lo. Veio então à memória o sentido 

da fábula do lobo e do cão, tornando claro para todos a necessidade de libertação e o 

desejo renovado de autodeterminação do povo que nunca se deixou enganar, que nunca 

foi enganado. 

Encontrou-se finalmente entre a nobreza alguém disposto a ser rei, numa casa cuja fama 

precedia o nome do monarca. Faltava o momento certo, que a sorte é de quem a terra 

amou e no peito guardou cheiro da mata eterna. O sonho da Catalunha, que ainda aguar-

da consumação, transformou-se numa oportunidade para os restauradores avançarem 

com o seu plano de proclamação da Independência numa manhã fria e distante, o primei-

ro de Dezembro de 1640. Estava dado o primeiro, o passo mais fácil. Adivinhavam-se 

muitas dificuldades. Faltavam todos os outros passos. Verdadeiramente notável e surpre-

endente foi o esforço hercúleo que se fez para se construírem fortes marítimos e fortale-

zas na raia, baluartes da sensação de liberdade que se começava a sentir, sentinelas vigi-

lantes da poeira que se levantaria a nascente, sinal de aproximação do inimigo que não 



descansaria até reintegrar no seu território o jardim à beira mar plantado que jamais jul-

gou perder. 

Intensa foi a atividade diplomática no sentido de se conseguir o apoio do velho aliado, 

sempre interessado em reduzir o poderio espanhol. Enquanto a Catalunha não era sub-

metida ganhava-se tempo para reforçar as defesas, para reorganizar o exército e para ga-

rantir os apoios indispensáveis para as campanhas militares que se anunciavam. Mais uma 

vez, em sérios apuros, se demonstrou que em situações limite, quando querem, os portu-

gueses mostram a sua raça, que ficou bem patente em inúmeras situações de valentia, de 

heroicidade, de amor à terra dos pais, onde pereceram os mártires que deram nome ao 

campo.  

Não se ganham guerras sem dinheiro, conforme mais tarde haverá de reconhecer Napo-

leão ao declarar que para se vencer uma guerra são necessárias três coisas: dinheiro, di-

nheiro, dinheiro. As arrobas de açúcar brasileiro asseguraram os meios para financiar as 

batalhas que conduziram a guerra a um final vitorioso, determinando a realização de trata-

do de paz com a Espanha, vinte e oito anos depois da declaração de D. Miguel de Almeida 

no Rossio, onde de espada em riste proclamou liberdade para Portugal. 

Parte do império porém não foi possível recuperar, outra serviu de dote a Catarina de 

Bragança como aconteceu com Tânger e Bombaim para alcançar casamento política con-

veniência com o rei de Inglaterra Carlos II, Ceuta que ficou espanhola no tratado de 

1688, para além de dois milhões de cruzados num país na penúria que divulgou em terras 

de sua majestade o hábito do chá. 

A construção do império demonstrou o espírito aguerrido e intrépido dos portugueses 

que a diáspora testemunha, mas evidenciou fragilidades que se explicam na falta de senti-

do de Reino e de Império que a maioria dos monarcas portugueses patenteou, deslum-

brados com a dimensão deste, sem noção clara da fragilidade do poder e da glória que 

nos transformou em transportadores de riquezas entre toda a sorte de perigos para a 

colocarmos à disposição de outros reinos, que a consideravam suas minas, apenas porque 

faltou engenho, arte e visão estratégica para produzir em Portugal os bens manufaturados 

necessários às trocas comerciais intercontinentais. 

A necessidade aguça o engenho, como demonstra a crise económica e financeira que as-

solou o país nos finais do séc. XVI, ocasião aproveitada para fomentar as manufaturas que 

tanto tardavam e tão pouco tempo duraram, pois a quimera do ouro e dos diamantes do 

Brasil ofuscou parte do esforço desenvolvido, que ficou também comprometido pelos 

interesses de uma nobreza de província que, mais uma vez, colocou os seus acima dos do 

reino. 

O Rei do ouro estava mais ocupado a dar mostras do seu magnânimo poder do que em 

prosseguir os esforços manufatureiros que promovessem o desenvolvimento do país, 

mais entretido a conquistar freiras do que em reduzir a fradaria que o consumia e devo-

rava, dando voz ao povo que, através da sua sabedoria, proclamava que “ depois de os 
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frades comerem não faltam colheres”.  

O Monarca que se seguiu, eventualmente assustado pelos efeitos do terrível terramoto 

que devastou Lisboa em 1755, teve uma atitude pragmática ao delegar funções no Mar-

quês de Pombal, um verdadeiro estadista que não se deixou intimidar pelos grupos sociais 

poderosos, tomando medidas duras para os dominar de que o processo dos Távoras e a 

expulsão dos jesuítas constituem exemplos paradigmáticos no que diz respeito à elimina-

ção de estorvos que poderiam obstar à colocação do Reino na senda do desenvolvimento 

de que havia colhido testemunhos nalguns países do Norte da Europa onde exercera fun-

ções diplomáticas e se deixara influenciar pelas luzes do iluminismo, antecâmara do libera-

lismo que haveria de triunfar em Portugal. 

Faltou ao espírito intrépido e aventureiro dos portugueses a capacidade de organização, 

não só para produzir o que era necessário para as trocas comerciais intercontinentais co-

mo também para canalizar os rios de ouro e as onças de açúcar para a modernização e 

desenvolvimento do país, que a beleza da talha dourada a luzir sobre o azul dos azulejos 

não chegava para materializar o que deveria ser um desiderato nacional em cabeças ainda 

por coroar nas luzes do iluminismo. 

O exemplo do fundador da “vista alegre” que parou para pensar quando ia aos confins do 

mundo buscar louças que poderia produzir em Portugal, fazendo mudar a sua vida e a de 

muitos conterrâneos que colocaram o seu talento ao serviço da economia nacional em 

vez de usarem a sua força para beneficiar reis e reinos estrangeiros, como aconteceu com 

a designada política de transporte que caracterizou a actividade comercial dos portugue-

ses durante o tempo em que as velhas potências europeias e as emergentes não se havi-

am ainda aventurado nos mares e oceanos, nem posto em causa a política isolada do de-

signado mare clausum, mais desejo e ideal do que efetivo controle da imensidão dos ma-

res que os teóricos do mare liberum contrariavam. 

A História demonstra-nos que os portugueses dispuseram de várias oportunidades de 

ouro para se catapultarem para a linha da frente do desenvolvimento técnico, científico, 

cultural económico e social, mas essas possibilidades ficaram sempre comprometidas pela 

excessivo peso e poder da Igreja Católica, da Inquisição e da ação do que Camões apeli-

dou de “velhos do Restelo”, que com a sua observação conservadora se opuseram a tudo 

o que representasse novidade e pusesse em causa a ordem estabelecida, segundo a qual a 

sociedade deveria permanecer imutável para garantir privilégios e regalias que transforma-

vam o povo em criado pagador de impostos, mesmo que alguns lamentassem a existência 

de uma imensa “ fradaria que nos come e nos devora”. 

Por outro lado, a aventura dos descobrimentos prova o carácter intrépido e ousado dos 

portugueses, sem medo do desconhecido, mas mais medrosos em romper com esquemas 

mentais que os mantiveram demasiado tempo agarrados ao passado, sem ousar trilhar 

caminhos de rutura com a ordem social estabelecida e com os circuitos comerciais que 

os tornavam reféns de outra economias que, sem qualquer risco ou despesa, se aprovei-

taram das “minas” que os portugueses lhes proporcionavam. 
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A reposição do feriado nacional de 1 de Dezembro não retira produtividade à economia 

nacional que justificasse a sua anulação por aqueles que parece que ainda não entenderam 

que sem a existência deste feriado os outros não fariam qualquer sentido, que um país 

não existe sem Língua nem sem História. Reconquistamos a independência porque quise-

mos ser independentes, tal como acontecera séculos antes com a separação de Leão e 

Castela, em 5 de outubro de 1143, o segundo dia de Portugal, anos após o primeiro que 

ocorreu a 24 de junho de 1128, que determinaram a transformação de um condado num 

reino independente, correspondendo ao forte anseio de autodeterminação de um povo, 

que se encontra indissociavelmente associado à génese da Nação, que a muralha de Gui-

marães quotidianamente evoca: “aqui nasceu Portugal.” 

 

Escola Básica de António Feijó, 29 de Abril de 2016  

 

Noé Castro 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 

 

Ficha Técnica 

 

TÍTULO:  
Real Gazeta do Alto  Minho 
 

 
PROPRIEDADE:  
Real Associação de  
Viana do Castelo 
 

 
PERIODICIDADE: 
Trimestral 

 
 
DIRECTOR: 
José Aníbal Marinho Gomes 
 
 
REDACTOR: 
Porfírio Silva 
 
 
WEB:  
www.realvcastelo.pt 

 
 
E-MAIL: 
real.associacao.viana@gmail.com 

 
 

 
REAL ASSOCIAÇÃO DE 
VIANA DO CASTELO 
Casa de Santiago 
Barrosa – Arcozelo 
4990-253 PONTE DE LIMA 
(morada para correspondência) 

Chegada de D. João IV 

(Fresco de Jaime Martins Barata, no Palácio da Justiça do Montijo) 

 

"A restauração da independência em 1 de Dezembro de 1640 foi consagrada nas Cortes de 1641.  

Aí se declarou só ao Reino competir resolver sobre seus destinos.  

O Duque de Bragança D. João aclamado pelo povo em Lisboa na madrugada do 1º de Dezembro de 1640, 

recebeu no dia 3 à noite no Paço de Vila Viçosa, Pedro de Mendonça e Jorge de Melo emissários dos 

governadores do reino, que lhes foram dar conhecimento do sucesso da revolução.  

D. João IV chegou pelo Aguilham a aldeia galega do Ribatejo, hoje Montijo, no dia 5 onde o aguardavam 
muitos fidalgos e clérigos idos de Lisboa. Não pôde utilizar a galeota real que no cais o esperava porque se 

levantara vendaval passando a noite de 5 para 6 no palácio do Conde de S. Miguel de que actualmente só 

resta o pátio, onde deu o primeiro Conselho Régio, o beija-mão e nessa noite ali foi nomeado um Conselho 

de Guerra permanente e expedidas várias ordens para os fronteiros do reino; no dia 6 seguiu para Lisboa mas 

numa falua por oferecer mais estabilidade." 

Fonte: http://www.tribop.pt/MBd/2/2/5 


