
Revolução Francesa 
 

O lema da revolução – 
liberdade, igualdade e 
fraternidade – fez 
adeptos por toda a 
Europa, levando a 
novas revoluções, que 
apressaram a queda 
das monarquias 
absolutas.  
Abriu-se, assim, 
caminho para as 
monarquias 
constitucionais, 
estabelecendo os 
princípios da 
separação dos 
poderes, da igualdade 
dos direitos e da 
soberania da nação. 
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1820 E O LIBERALISMO (RECORDANDO) 
 

                                                 
1 Cronologia: Palavra que designa a forma ou método de organizar o tempo. É um ramo do conhecimento histórico que se 
ocupa de localizar os acontecimentos no seu momento e ordem devidos e de os fixar no friso cronológico.  

CRONOLOGIA1 

1789 

Revolução Francesa, que pôs 
fim à monarquia absoluta 
em França e defendia a 
separação de poderes e a 
igualdade e a liberdade 

1806 

Bloqueio Continental, 
decretado pela França, para 
impedir a Inglaterra de fazer 
comércio com o continente 
europeu 

1807 Saída da Corte para o Brasil 

1807/ 
/1808 

Primeira Invasão 
Napoleónica, liderada pelo 
General Junot 

1808 

> Abertura dos portos 
brasileiros ao comércio com 
outros países.  
> Revoltas populares contra 
a presença francesa. 
> As tropas inglesas chegam 
a Portugal. 

1809 
Segunda Invasão 
Napoleónica, liderada pelo 
General Soult 

1810 

Assinatura de tratados de 
comércio e amizade com a 
Inglaterra, que prejudicam o 
comércio e indústria 
portuguesas. 

1810/ 
/1811 

Terceira Invasão 
Napoleónica, liderada pelo 
General Massena 

1817 

Conspiração fracassada, 
liderada pelo General Gomes 
Freire de Andrade (primeira 
tentativa de revolução 
liberal) 

1818 

Criação do Sinédrio, 
organização secreta liderada 
por Manuel Fernandes 
Tomás e que preparou a 
Revolução Liberal de 1820  
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Ficha de Apoio nº 5 

Revolução Liberal Portuguesa (1820) 

antecedentes (acontecimentos anteriores) 

causas  
(motivos/razões
) 

consequências 
(o que provocou) 

> Destruição provocada pelo 
domínio francês; 
> Problemas na economia: 
abertura dos portos brasileiros 
aos comerciantes estrangeiros, 
tratados comerciais desfavoráveis; 
> Permanência da Corte no Brasil, 
e sua crescente importância; 
> Domínio inglês; 
> Lutar contra os privilégios do 
clero e da Nobreza e contra a 
Monarquia Absoluta. 

>Regresso da Corte do 
Brasil; 
> Independência do 
Brasil; 
> Eleição das Cortes 
Constituintes que 
aprovaram a 
Constituição de 1822, 
que acabou com a 
Monarquia Absoluta e 
introduziu a Monarquia 
Constitucional. 



Lutas Liberais 
 

CRONOLOGIA (Continuação) 

1820 

> Revolução Liberal 
Portuguesa, que se iniciou 
com uma revolta militar na 
cidade do Porto. 
> Criação da Junta 
Provisional do Governo do 
Reino, que organiza as 
eleições para as Cortes 
Constituintes. 

1822 

Aprovação da Constituição 
de 1822 (a 1ª Constituição 
Portuguesa), que estabelecia 
a liberdade e igualdade de 
todos os cidadãos perante a 
lei, a separação de poderes 
(executivo, legislativo e 
judicial) e a soberania da 
Nação.  

1822 Independência do Brasil 

1832/ 
/1834 

Lutas Liberais: guerra civil 
entre os Liberais, liderados 
por D. Pedro, e Absolutistas, 
liderados por D. Miguel. 

1834 
Convenção de Évora-Monte: 
fim da guerra civil. D. Miguel 
é expulso do país. 

Não te esqueças de consultar as rubricas conceitos e personalidades em 

http://profpedroemarraiolos.wordpress.com 

Consulta o esquema-
síntese da página 48 do 
teu manual 

Guerra Civil 
(Lutas Liberais) 

Liberais 
Defendiam a Monarquia 

Constitucional, 
defendendo os princípios 
de igualdade, liberdade e 

da separação de 
poderes. 

Absolutistas 
Defendiam a Monarquia 
Absoluta, em que o rei 

detinha todos os 
poderes e o Clero e a 

Nobreza possuíam 
privilégios. 


