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LIÇÃO N.º 1
Tema: AFONSO HENRIQUES, um jovem Conde que quis
ser Rei.
Onde se vai falar de dois Afonsos, primos inimigos e
também:
Duas batalhas
Um tratado de paz
Um torneio de cavaleiros
Uma lenda famosa
E do Nascimento de Portugal

D. Afonso Henriques , O Conquistador
Reinado de D. Afonso Henriques

A Ação

Nasceu em 1109 (?) em Guimarães (?) Coimbra ou Viseu e morreu em 1185. O seu
túmulo está no Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, que mandou construir.
Filho do Conde D. Henrique de Borgonha (um homem muito influente e viajado que
descendia do rei de França) e de D. Teresa (ou Tareza) filha mais nova de Afonso VI,
Rei de Leão e Castela.
Casou com D. Mafalda de Saboia e teve 13 filhos.
Foi o primeiro rei de Portugal (Primeira Dinastia, Afonsina ou de Borgonha).

Contra o seu primo Afonso VII, rei
de Leão ao qual o Condado Portucalense devia vassalagem;

Batalha de Cerneja

Batalha de Ourique

Galiza, 1137 (?)

Alentejo, 25 Julho 1139

Pretendendo libertar-se
da vassalagem a Afonso
VII, rei de Leão, seu
primo, Henriques e os
seus apoiantes portucalenses invadiram a Galiza derrotando o exército
leonês.

Em território dominado pelos
mouros, o exército de Afonso
Henriques derrota perto de
Ourique, um poderoso exército de 5 reis mouros
(representados nas 5 quinas
da bandeira de Portugal).

A Missão
A Fundação do reino cristão de
Portugal, a ocidente da Península
Ibérica, formado a partir do Condado Portucalense, que herdou.

Contra os mouros (árabes muçulmanos que há cerca de quatrocentos anos ocupavam o território, dominando especialmente a
sul de Coimbra);
Vassalagem à Santa Sé, para proteção e reconhecimento do reino
de Portugal.

A Concretização

A Lenda

Na Conferência de Zamora, em
1143, Afonso VII, na presença de
um enviado do Papa, reconhece a
independência de Portugal e o
seu primo Afonso Henriques,
como rei.

Dizem que na véspera dessa
batalha, Afonso Henriques e
os portucalenses tiveram a
visão de Cristo, incitando-os
à luta e prometendo-lhes a
vitória.

Torneio de Arcos de Valdevez
Valdevez, 1140.
Afonso VII invade o território Portucalense quando estava a decorrer um torneio entre cavaleiros.
Para provar o seu poder, desafia o
primo e os outros Portucalenses a
lutarem entre si.
Os leoneses são derrotados e
Afonso VII foi obrigado a prometer a paz assinando o Convénio de
Valdevez.

