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A FORMAÇÃO DO 

REINO DE PORTUGAL 



Ao clicar em cada uma das metas será direcionado para 

os slides que abordam os respetivos conteúdos. 

Conhecer e compreender o longo processo de 

Reconquista Cristã 
Meta 21 

Conhecer e compreender a passagem do  

Condado Portucalense a Reino de Portugal 
Meta 23 

Conhecer e compreender a formação do Condado 

Portucalense 
Meta 22 
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Meta 21 – Conhecer e compreender o longo processo  

de Reconquista Cristã 
B4  

Qual foi o último reduto dos Visigodos após a conquista muçulmana? 

Gruta de Covadonga 

722 

Estátua de Pelágio,  

rei das Astúrias 
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B4  Meta 21 – Conhecer e compreender o longo processo  

de Reconquista Cristã 

Quanto tempo demorou a Reconquista? 

A Reconquista, isto é, a luta dos Cristãos contra os Muçulmanos com o objetivo de 

recuperar o território perdido, fez-se com avanços e recuos. Daí ter durado cerca de oito 

séculos. A Reconquista Cristã decorreu entre o século VIII e o século XV.  
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B4  Meta 21 – Conhecer e compreender o longo processo  

de Reconquista Cristã 

Muçulmano e cristão jogando xadrez Mercado de escravos cristãos em território muçulmano 

Como conviveram Cristãos e Muçulmanos na Península Ibérica? 

Moçárabes: cristãos que se mantiveram 

em zona muçulmana adotando o modo de 

vida e os costumes muçulmanos mas 

permanecendo na fé cristã.”  

Mouros: muçulmanos que continuaram a 

viver nos reinos cristãos, adotando o 

modo de vida destes, embora fiéis à 

religião islâmica. 
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B4  Meta 21 – Conhecer e compreender o longo processo  

de Reconquista Cristã 

Quais são os principais vestígios de arquitetura militar ligados à 

“Reconquista” em Portugal? 

• Castelos  

• Torres 
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Meta 22 – Conhecer e compreender a formação do 

Condado Portucalense 
B4  

Que novos reinos cristãos surgiram na Península Ibérica a partir do 

século XI? 

O que é um condado?  

Um condado é um 

território governado por 

um conde em nome do 

rei, isto é, está na 

dependência de um rei a 

quem o conde deve 

obediência, lealdade e 

ajuda militar. 
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B4  

Que recompensa deu o rei de Leão e Castela aos cruzados que vieram 

ajudá-lo na Reconquista?  

Meta 22 – Conhecer e compreender a formação do 

Condado Portucalense 

Cruzado: militar nobre ao 

serviço da Igreja que lutava 

contra os Muçulmanos. 
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B4  

Que obrigações tinha D. Henrique para com o rei de Castela?  

 

O conde D. Henrique ficou obrigado a: 

• dar ajuda militar e obedecer ao rei de 

Leão e Castela;  

• alargar o Condado, conquistando terras 

aos mouros;  

Objetivos do Conde  

D. Henrique: 

• alargar o Condado para 

sul, conquistando terras 

aos mouros; 

• conseguir a progressiva 

autonomia política para o 

Condado Portucalense, 

procurando torná-lo 

independente do reino de 

Leão e Castela. 

Meta 22 – Conhecer e compreender a formação do 

Condado Portucalense 

E que objetivos tinha para o Condado Portucalense?  
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Meta 23 – Conhecer e compreender a passagem do 

Condado Portucalense ao Reino de Portugal 
B4  

Que motivo esteve na origem da Batalha de S. Mamede? 

D. Afonso Henriques D. Teresa 

Castelo de Guimarães 
Na batalha de S. Mamede, D. Afonso Henriques 

combateu vitoriosamente as tropas de D. Teresa, 

assumindo, nesse ano de 1128, o governo do 

Condado Portucalense. 

Campo da Ataca, em 

Guimarães, onde, segundo a 

tradição, teve início a Batalha 

de S. Mamede 

Explora o Campo da Ataca  
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B4  Meta 23 – Conhecer e compreender a passagem do 

Condado Portucalense ao Reino de Portugal 

D. Afonso Henriques na  

Batalha de Ourique (1139) 

Prioridades de D. Afonso Henriques: 

1.ª – prosseguir o sonho do pai de alcançar a independência do 

Condado Portucalense; 

2.ª – continuar a luta contra os muçulmanos, conquistando-lhes 

terras de modo a alargar as fronteiras do futuro reino.  

Quais as prioridades de D. Afonso Henriques no governo do Condado Portucalense? 

Lisboa 

Santarém 
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B4  Meta 23 – Conhecer e compreender a passagem do 

Condado Portucalense ao Reino de Portugal 

Qual a importância do Tratado de Zamora e da Bula Manifestis Probatum 

para o reconhecimento da independência do Reino de Portugal? 

Ao nosso muito amado filho em 

Jesus Cristo, Afonso, rei dos 

Portugueses [...]. Confirmamos a 

vossa grandeza e Portugal com 

inteira honra e dignidade de reino e 

todas as terras que, com o auxílio da 

graça celeste, ganhardes aos 

sarracenos e sobre as quais não 

possam [outros] príncipes cristãos 

julgar-se com direito. Concedemos 

também estas mesmas coisas aos 

vossos herdeiros. 

 

 Papa Alexandre III,  

Bula Manifestis Probatum, 1179 

1143 – Assinatura do Tratado de Zamora 
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B4  Meta 23 – Conhecer e compreender a passagem do 

Condado Portucalense ao Reino de Portugal 

Que diferenças há entre as fronteiras estabelecidas pelo tratado de 

Alcanises e as atuais fronteiras de Portugal continental? 
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