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LIÇÃO N.º 4
Tema: - D. Gualdim Pais, um Monge que se fez Cavaleiro. A Ordem dos Templários e o projeto de Defesa da
Linha do Tejo

Defesa da Linha do Tejo
Desde que Afonso VII assinou o
tratado de Zamora (em 1143 e
quem não sabe esta data não é
um bom português)
português) que Afonso
Henriques queria ver reconhecido pelo Papa a existência do
Reino Cristão de Portugal e
também o seu título de Rei.
No entanto, chegavam a Roma
notícias da instabilidade das
fronteiras do novo reino de
Portugal. Os mouros que dominavam o Alentejo e Algarve
atacavam constantemente as
terras já conquistadas a norte
do Tejo.
Para resolver esta situação, D.
Afonso Henriques pediu ajuda
aos Templários para guardarem a “Linha do Tejo” de Castelo Branco a Lisboa, impedindo
os ataques mouros a norte
Parecia uma missão impossível
para tão poucos homens mas
Gualdim Pais prometeu e cumpriu o sonho de Afonso Henriques e assim nasceu Portugal.
“Bula da Fundação”
Fundação” 1179.

Gualdim Pais, um Monge que se fez Cavaleiro (1118? - 1195)
Dizem que Gualdim Pais nasceu em Amares (Braga) em 1118 mas também há quem
diga que foi em Barcelos e que pode não ter sido nessa data. Desde muito novo que
Gualdim gostava de aprender e o Mosteiro de Coimbra era o sítio certo para isso. Pelo
Mosteiro de Santa Cruz passavam os mais sábios viajantes do mundo e o que eles
ensinavam não se aprendia em nenhuma universidade. Foi por isso também que ele se
fez monge. Foi a pedido de D. Afonso Henriques que deixou o Convento para fazer a
“guerra santa” contra os mouros e porque essa era a vontade de Deus.
Gualdim depressa se distinguiu nas batalhas e D. Afonso Henriques armou-o Cavaleiro
aos vinte e dois anos. Por volta de 1152 partiu sozinho para Jerusalém onde se fez
Templário e foi escolhido para Mestre. Voltou a Portugal cinco anos depois
comandando os Templários porque El Rei precisava de ajuda na luta contra os mouros.
Castelo dos Templários-1160

Igreja de Santa Maria do
Olival

Esta igreja foi panteão da
Ordem dos Templários e da
Ordem de Cristo (quando
algum templário do castelo
ou convento de Tomar morria era sepultado nessa igreNo dia 1 de Março de 1160 ja).
Gualdim Pais começou a
construção do Castelo de O túmulo de Gualdim Pais já
Tomar sede da Ordem dos desapareceu mas foi nessa
Templários em Portugal. Era igreja que foi sepultado.
na Torre de Menagem (na
imagem) que tinha a sua
residência.
Duzentos e sessenta anos
depois o Infante D. Henrique
fez também aqui a sua casa e
o primeiro Convento de Cristo.

A Cidade de Tomar
Gualdim Pais fundou a cidade
de Tomar e concedeu dois forais
para fazer cumprir a lei na vila.
Por isso, no dia 1 de Março se
comemora como Dia de Tomar
e a estátua de Gualdim Pais que
existe em frente a Câmara
Municipal é homenageada com
flores, discursos e música.

