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A FORMAÇÃO DO REINO DE PORTUGAL   
 

Toma muita atenção aos conceitos 
(palavras ou expressões importantes) 
apresentados: 
 
Condado 
: nome dado a um território governado por um conde. 
Um condado não era um território independente, fazia parte de um 
reino. Assim, o conde devia administrar o seu condado, mas tinha 
de prestar contas e ajudar o seu rei (chefe de todo o reino). 
 
Fronteira 
: é o limite entre dois territórios. Trata-se, pois, de uma linha 
imaginária estabelecida por dois países para os dividir. Muitas vezes 
são usados rios ou montanhas para estabelecer as fronteiras. 
 
Independência 
: relaciona-se com o que é livre e autónomo. 
Assim, no século XII, D. Afonso Henriques procurou a 
independência do seu território para ter liberdade e autonomia em 
relação ao Reino de Leão, ou seja, pretendia não estar na 
dependência daquele reino. 

CRONOLOGIA 

711 
Invasão da Península 
Ibérica pelos 
Muçulmanos. 

718 
Inicia-se a Reconquista 
Cristã, a partir das 
Astúrias. 

1096 

Para auxiliar na 
Reconquista chega à 
Península Ibérica D. 
Henrique (pai de D. 
Afonso Henriques), que 
recebe o governo do 
Condado Portucalense. 

1128 

Batalha de São Mamede.  
D. Afonso Henriques 
vence os aliados da Mãe, 
D. Teresa (governante do 
Condado). 

1139 

Batalha de Ourique. 
Importante vitória de D. 
Afonso Henriques sobre 
os Muçulmanos. D. 
Afonso Henriques passa a 
usar o título de REI. 

1143 

Tratado de Zamora: o rei 
de Leão e Castela 
reconhece o título de rei a 
D. Afonso Henriques (D. 
Afonso I de Portugal).  

1179 

Bula Manifestis 
Probatum. O Papa 
reconhece D. Afonso 
Henriques como rei do 
Reino de Portugal. 

1297 
D. Afonso III conquista o 
Algarve. 

1297 

Tratado de Alcanises: 
define as fronteiras entre 
Portugal e Castela (que se 
mantêm praticamente 
inalteradas). 
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Bula Manifestis Probatum 
 

Alexandre III, ao caríssimo filho em Cristo, Afonso, ilustre rei de Portugal, 
e aos seus herdeiros para sempre. Está provado por argumentos 
irrefutáveis, que como guerreiro e como vencedor intrépido dos inimigos 
do povo cristão e como propagador diligente da fé cristã […], concedeste 
muitíssimos favores à Santa Igreja, tua Mãe. 
[…] Considerando nós a tua pessoa cheia de prudência e de justiça para o 
governo de um povo, aceitamo-la e ao reino de Portugal sob a nossa 
protecção e do apóstolo São Pedro, com integridade da honra do reino e 
com a dignidade que pertence aos reis. Da mesma maneira aceitamos 
todas as terras que com o auxílio da graça divina arrancaste das mãos 
dos infiéis. 

Tratado 
: é um acordo estabelecido entre 
dois países ou reis. 
 

Bula 
: trata-se de uma carta escrita 
pelo Papa. Como o Papa era muito 
respeitado por todos os Cristãos, 
o que dizia nas suas cartas valia 
como uma lei. 
 

Reino 
: é um território independente 
que é governado por um rei. 
 

Monarquia 
: é uma forma de governo de um  
país, em que o chefe é um monarca (outro nome usado para designar um rei).  
 

Representação da Batalha de Ourique. 

Bula Manifestis Probatum, emitida pelo Papa Alexandre III em 1179 (adaptado) 

D. Afonso VII  
de Leão e Castela,  

primo de D. Afonso Henriques, 
acabou por reconhecê-lo, 

através do Tratado de Zamora,  
como rei do Reino de Portugal, 
antigo Condado Portucalense. 


