
DE HENRIQUE DE BORGONHA A DOM AFONSO HENRIQUES
NASCIMENTO DE UM NOVO REINO

Entre  os  séculos  XI  e  XIII,  durante  um  período 
histórico chamado de Reconquista, os Cristãos lutavam 
para  reconquistar  as  terras  da  Península  Ibérica  aos 
Mouros. Os reis cristãos da  Península Ibérica pediam 
ajuda  a  outros  reis  cristãos  do  centro  e  do  norte  da 
Europa. Assim chegaram à Península muitos cavaleiros 
cristãos – os cruzados.

Entre os cruzados que vieram ajudar o rei D. Afonso 
VI,  rei  de  Leão,  destacaram-se  dois  cavaleiros 
franceses : D. Raimundo e D. Henrique de Borgonha.

Como recompensa pelos serviços prestados nas lutas 
contra os Mouros,  o rei  de Leão deu a D. Raimundo 
uma  região  para  governar  (a  Galiza),  e  a  sua  filha, 
Dona  Urraca  em  casamento.  A D.  Henrique  deu  o 
Condado Portucalense e outra filha, Dona Teresa, em 
casamento, no ano de 1096.

O Conde D. Henrique e a sua esposa, D. Teresa

D. Afonso VI, rei de Leão, deu a D. Henrique a sua 
filha D. Teresa em casamento e fez-lhe doação de todo 
o Condado Portucalense com a condição que o conde 
o  servisse  sempre.(...)   Por  fim  incentivou-o   a 
conquistar novas terras aos Mouros.

Crónica dos Cinco Reis (adaptado)

D.  Afonso  Henriques,  filho  de  D.  Henrique  e  D. 
Teresa,  desejava  mais  autonomia,  ele  queria  a 
independência de Portugal. Para atingir esse objetivo 
ele teve  que :

-  lutar  contra  a  mãe  (Batalha 
de  São  Mamede)  que  que  não 
desejava  a  independência  do 
Condado

- lutar contra o rei de Leão  e 
Castela para  obter  a 
independência,  o  que  aconteceu 
em  1143 com  o  Tratado  de 
Zamora

- lutar contra os Mouros afim 
de conquistar mais territórios.

                     Castelo de Guimarães

Depois  de  conquistar  Lisboa,  em  1147,  com  a 
ajuda dos cruzados, D. Afonso Henriques continuou 
a alargar o território para sul do Tejo, conquistando 
várias cidades : Almada, Palmela, Évora, Beja, etc.

Quando D. Afonso Henriques morreu,  em 1185, 
algumas  dessas  terras  já  tinham  sido  recuperadas 
pelos  Mouros.  Os  reis  que  lhe  sucederam 
continuaram a Reconquista até ao Algarve.

DATAS IMPORTANTES
1197 D.  Henrique  de  Borgonha  governa  o 

Condado Portucalense
1112 Morte do Conde D. Henrique.  D. Teresa 

sucede-lhe no governo do Condado.
1128 Batalha  de  São  Mamede.  D.  Afonso 

Henriques governa o Condado.
1143 Tratado  de  Zamora.  Portugal  torna-se 

independente.



Lê o documento «De Henrique de Borgonha a D. Afonso Henriques» e responde às perguntas seguintes:

A. Procurar informações: 1. Indica se as seguintes informações são verdadeiras  (V) ou falsas (F) e  
justifica oralmente com uma frase ou uma informação do documento.

   D. Raimundo e D. Henrique de Borgonha vieram para a Península Ibérica para  governar Portugal.

   D. Henrique recebeu o Condado Portucalense como recompensa pelo combate contra os Mouros.

  D. Afonso de Leão devia obediência a D. Henrique de Borgonha.

  D. Afonso Henriques era o filho de Teresa de Leão e de Raimundo de Borgonha.

 Portugal torna-se independente em 1128.

  D. Afonso Henriques conquistou uma parte do país aos Mouros.

  Os cruzados não ajudaram a conquistar Lisboa.

  D. Afonso Henriques conquistou várias cidades a sul do Tejo.

  As fronteiras definitivas  de Portugal datam de 1185.

2. Completa o texto.
Dois  nobres   vieram  da  França  para  ajudar  a  conquistar  a  Península  ______________(1).  O  rei  de 
______________(2),  Afonso VI ofereceu-lhes  um território para  governar  em recompensa  dos  serviços 
prestados. A Henrique de ______________(3) ele ofereceu o __________________________ e a sua filha 
____________(4)  em  casamento.  A  Raimundo  ele  ofereceu  a  _______________(5).Quando 
______________(6) morreu em 1112, a sua esposa _____________ começou a governar o Condado. Como 
ela não desejava a independência do Condado, D.Afonso Henriques revoltou-se contra a mãe. A batalha de 
_____________ teve lugar no ano  de  _______ perto de Guimarães cidade onde nasceu o primeiro rei de 
Portugal.  Para  obter  a  independência  ele  lutou  conta  os  ___________(7)  e  contra  os  reinos  de 
____________ e ____________(8). D. Afonso Henriques conquistou _________(9) em 1147 com a ajuda 
dos  ______________(10).  Ele  conquistou  também outras  cidades  importantes  a  sul  do  _________(11), 
como por exemplo __________(12), _____________(13), _______________ e ________________.  Ele 
morreu em ___________.

3. Completa as palavras cruzadas seguindo as indicações do exercício anterior.
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Nome : _______________                              D. AFONSO HENRIQUES                                  /30 
Apelido : ______________                                   Primeiro rei de Portugal

Vê o video e ouve atentamente a história de Dom Afonso Henriques.

A.  Avaliação da compreensão oral :  Completa o questionário.                                                                 /15 

      1.   D. Afonso Henriques nasceu em    
a) 1009                                                                   b)1109                                                         c)1999

2. O avô de  D. Afonso Henriques era
a) Rei de França                                          b) Rei de Marrocos                                  c) Rei de Leão e Castela

3. D. Afonso Henriques é armado cavaleiro 
a) na catedral de Lisboa                            b) na catedral de Zamora                        c) na catedral de Londres

4. Quando se passou a Batalha de São Mamede ?
a) 1128                                                            b) 1228                                                           c)1028

5. Contra quem é que D. Afonso Henriques lutou nessa batalha ?
___________________________________________________________________________________

6. O que é que ele vai fazer a sul do Condado Portucalense ?
a) Lutar contra os Mouros                        b) Conquistar novas cidades                     c) Passar férias no 
Algarve

7. Contra quem é que  D. Afonso Henriques lutou na Batalha de Ourique ?
_____________________________________________________________________________________

8. O que é que se passou depois da batalha ?
a) Os soldados aclamaram  D. Afonso Henriques como rei                       b) Os soldados voltaram para casa

9. O que se passou em Coimbra em 1146 ?
a) O rei casou-se com Dona Mafalda                                      b) O rei casou-se com  Dona Maria

10. O que é que se passou em 1147 ?
____________________________________________________________________________________

11. Qual foi a última batalha em que ele participou ?
a) Batalha de Ourique                                      b) Batalha de Badajoz                               c) Batalha de Beja

12. O que decide o papa em 1179 ?
a) Reconhece  a independência de Portugal                                   b) Reconhece a vitória dos Mouros

13. Que territórios conquistou D. Afonso Henriques ?
a) Só até Lisboa                              b) Só até Coimbra                    c) Quase a totalidade do território 
português

14. A quem é que ele transmitiu o seu reino ?
_____________________________________________________________________________________

15. Quanto tempo durou o reinado de D. Afonso Henriques ?
a) Durou 51 anos                                 b) Durou 50 anos                                        c) Durou 57 anos



B.  Avaliação da expressão escrita :                                                                                                             /15
Numeras as imagens   de 1 a 14 afim de construir  um resumo lógico da história.  Indica o que se passa em 
cada uma delas, e escreve esse resumo. Podes acrescentar informações suplementares.
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