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PEQUENA HISTÓRIA DE COMO NASCEU
PORTUGAL!

Os muçulmanos que chegaram ao Norte de
África há mais de 1500 anos, invadiram a
Península Ibérica, a partir do estreito de
Gibraltar, e venceram os cristãos que viviam
até então na Península Ibérica. 

Estes cavaleiros cristãos refugiaram-se no
norte da Península Ibérica, nas Astúrias e
começaram a reconquistar território aos

muçulmanos. Com as conquistas desses territórios, formavam pequenos reinos e 
condados. Um desses condados foi o Condado Portucalense, que se situava entre 
o rio Minho e o rio Douro e dependia do reino de Leão. 

A certa altura, esses reinos pediram ajuda aos cavaleiros de outros reinos cristãos 
da Europa. E não tardou muito até chegarem cavaleiros franceses. Entre eles veio 
um cavaleiro chamado Henrique para ajudar nessas lutas.  Era um grande 
guerreiro! O rei de Leão deu-lhe as terras de entre o rio Douro e o rio Minho, para o 
recompensar pelos seus serviços. Também lhe deu a mão de filha, Dona Teresa, em 
casamento. Ele passou a ser o senhor do condado Portucalense.

 Dom Henrique e dona Teresa tiveram um filho que 
poderia continuar a alargar o território que possuíam.
- Deus queira que este meu filho Afonso não deixe 
perder as terras que já conquistei – dizia ele.
Quando Dom Henrique morreu, seu filho, Afonso 
Henriques, era ainda uma criança.

  O jovem Afonso Henriques queria ser rei e não 
conde como o pai e governar o as terras como reino 
independente do reino de Leão.  A sua mãe e outros 

nobres eram contra o desejo dele. Mas Afonso Henriques tinha também o grande 
apoio de outros nobres cavaleiros do condado que
lhe disseram um dia: 
- Senhor, se queres ser rei, lutaremos e
conseguiremos governar estas terras que são tuas.

E foi assim que  se juntaram a cavalo para lutar contra
os adversários da mãe e acabaram por conseguir
retirar o governo do condado Portucalense a Dona
Teresa, sua mãe. Além desta vitória, Dom Afonso
Henriques venceu o rei de Leão  numa batalha e mais
tarde, lutou contra os muçulmanos e venceu-os na batalha de Ourique.   
  A partir daí, passa a chamar-se Dom Afonso Henriques, rei de Portugal!

Imagens retiradas do livro “ A minha primeira história de Portugal” de Sérgio L. de Carvalho
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Escreve as respostas no caderno:

A.Faz corresponder as palavras alemãs às palavras portuguesas do texto:

mu belohnen

Halbinsel Ritter

Königreich Schlacht

Grafstein König

B.Depois de leres o texto que nos conta como nasceu Portugal, legenda as 
imagens com as frases do texto ou com as tua próprias palavras:
 

1. 2.

3. 4.
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5. 6.

7. 8.

9. 10.
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 A  BANDEIRA DE PORTUGAL

 É verde e vermelha: o vermelho é a uma cor combativa, quente, é a cor da conquista,
do sangue e da vitória!  O verde é, por sua vez, a cor da esperança e da mudança! 
A bandeira portuguesa tem ao centro o escudo de Portugal colocado  sobre uma  esfera
armilar, que lembra as viagens feitas pelos Portugueses  pelo globo ou mundo fora.
  O  escudo tem cinco quinas.  Cada uma delas representa um dos cinco reis mouros
derrotados  em Ourique  por  Dom Afonso Henriques.
  Os  cinco pontinhos brancos que aparecem em cada  quina  representam as cinco
chagas  de Cristo.
  E os sete castelos que rodeiam o escudo simbolizam os castelos que os portugueses
tomaram  aos muçulmanos quando conquistaram definitivamente  o Algarve.
   

C. Responde no caderno às perguntas:

1. O que simbolizam  as duas cores da Bandeira Nacional.

________________________________________________________________

2. O que representa a esfera armilar?

________________________________________________________________

3. Como já sabes, Dom Afonso Henriques  foi o primeiro  rei português.

3.1. Quais são os elementos da Bandeira  Nacional que lembram esse rei.

________________________________________________________________

3.2. Onde é que Dom Afonso Henriques derrotou os cinco reis mouros.

________________________________________________________________

4. Em tempos passados, os portugueses conquistaram  o Algarve.

4.1. Qual era o povo que vivia no Algarve, antes de ser conquistado pelos 

portugueses.

________________________________________________________________

4.2. De acordo com o texto,  quantos  castelos  conquistaram os portugueses  no 

Algarve?

________________________________________________________________

Se quiseres saber mais sobre Dom Afonso Henriques e o nascimento de Portugal,

vê  este  vídeo  musical  no  link  do  youtube:  https://www.youtube.com/watch?

v=ppScBoz9854
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