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Destinado a um público alargado mas com particular atenção a professores do 
ensino básico e secundário, o curso pretende fornecer perspetivas atualizadas e 
fundamentadas sobre cada um dos reis deste período, a sua ação governativa, 
o relacionamento com os restantes grupos sociais, a influência na construção e 
ordenação do reino e o seu espaço e a interação com os restantes reinos peninsulares 
(cristãos e muçulmanos), de forma a compreender o que levou a que o reino de 
Portugal se fosse progressivamente afirmando num ambiente frequentemente 
hostil, com problemas internos e externos e em permanente mudança. Em 
complemento a estas análises biográficas, a formação visa fornecer ainda um 
enquadramento que permita compreender como todos estes intervenientes se 
inseriam num contexto político, administrativo, cultural e artístico comum. Não 
menos importante será, por fim, a análise da construção da memória destes reis, 
que desempenhou e ainda desempenha um papel fulcral no imaginário colectivo 
da sociedade portuguesa. 

A          época que assistiu àquilo a que a historiografia mais tradicional/
tradicionalista do século XX gostava de chamar a “formação de Portugal”   
ou o “nascimento da nacionalidade” tem sido um dos períodos sobre os 

quais mais investigação tem sido realizada nas últimas décadas e que tem assistido 
a uma renovação mais significativa. Este é seguramente ainda um dos períodos 
que atrai mais interesse, controvérsia e debate, até por parte de públicos não 
académicos, precisamente porque se considera que esta é a época durante a qual 
as questões em torno da construção identitária e da definição de fronteiras no 
reino – físicas e mentais, bem como dos modos de inter-relacionamento com os 
restantes corpos sociais e com os restantes reinos ibéricos – cristãos e islâmicos – 
foram delineados de forma definitiva. 
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22 de Outubro (Mosteiro da Batalha)
9:30-10:00 – Sessão de Abertura.
10:00-11:15 – Mário Barroca e Luís Carlos Amaral (CITCEM–FLUP): Teresa, a condessa rainha.
11:15-11:45 – Pausa.
11:45-13:00 – Maria João Branco (IEM–NOVA FCSH) e Hermenegildo Fernandes (CH-UL): D. Afonso 

Henriques.
14:30-15:45 – Maria João Branco (IEM–NOVA FCSH): D. Sancho I, o filho do fundador.
15:45-16:15 – Pausa.
16:15-17:30 – Hermínia Vasconcelos Vilar (U. Évora/CIDEHUS): D. Afonso II, um rei sem tempo.

29 de Outubro (Mosteiro da Batalha)

9:30-10:45 – Hermenegildo Fernandes (CH–UL): D. Sancho II – Tragédia.
10:45-11:15 – Pausa.
11:15-12h30 – Santiago Macias (NOVA FCSH): O outro lado do espelho: o mundo islâmico.
14:30-15:45 – Luís Filipe Oliveira (U. Algarve; IEM–NOVA FCSH): As ideologias da guerra: A Reconquista, 

a Jihad e a Cruzada.
15:45-16:15 – Pausa. 
16:15-17:30 – Carlos Afonso (Exército Português; IEM–NOVA FCSH): A guerra cristã na formação de 

Portugal (1128-1249).
17:30 – Apresentação do livro de Carlos Afonso, A guerra cristã na formação de Portugal (1128-1249), por 

Amélia Aguiar Andrade e Miguel Gomes Martins.

5 de Novembro (Mosteiro da Batalha)

9:30-10:45 – Maria Helena da Cruz Coelho (CHSC–FLUC): Os forais: um marco na afirmação e na 
territorialização do poder régio.

10:45-11:15 – Pausa.
11:15-12h30 – Amélia Aguiar Andrade (IEM–NOVA FCSH): Escrita e poder: as inquirições gerais.
14:30-15:45 – Maria João Branco (IEM–NOVA FCSH): Igreja e Monarquia: Portugal, a Península Ibérica 

e Roma (1120 -1245).
15:45-16:15 – Pausa. 
16:15-17:30 – João Luís Fontes (IEM–NOVA FCSH): Do monaquismo hispânico às novas formas de vida 

religiosa (sécs. XI-XIII). 

12 de Novembro (Coimbra, Faculdade de Letras, Anf. II, piso 4)

9:30-13:00 – Coimbra, a cidade do rei – visita orientada por Luísa Trindade (FLUC – CHSC)
14:30-15:45 – Filipe Alves Moreira (CITCEM–FLUP): De Santa Cruz de Coimbra à Corte de Avis: a memória 

dos primeiros reis de Portugal.
15:45-16:15 – Pausa.
16:15-17:30 – Carla Varela Fernandes (IEM–NOVA FCSH): Ser e parecer: iconografia régia entre Afonso 

Henriques e Sancho II.

Curso acreditado pelo CCPFC/ACC, com relevância para a dimensão científica e pedagógica dos docentes 
de Português e História (grupos 200, 300, 400). Cada conferência terá uma duração estimada de 45 minutos, 

seguindo-se um tempo de debate.

S      P R O G R A M A  T
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Inscrições:

S  Público em geral e Professores que não pretendam 
creditação: € 40.

S  Estudantes e sócios do CEPAE (com quotas em 
dia): € 20.

S  Investigadores do IEM e funcionários do mosteiro 
da Batalha: isentos (sujeitos a inscrição).

S  Professores para acção creditada: isentos (sujeitos 
a inscrição).

Inscrição obrigatória, sujeita ao nº de vagas 
disponíveis:

S  Docentes com acreditação: https://cf.ccems.pt/
acao/451 (requer registo prévio na plataforma de 
gestão do CFRCA, https://cf.ccems.pt).

Mais informações: cfrca@ccems.pt ou 244 766 244;

S  Restantes participantes (sem acreditação): Por 
correio eletrónico: se@mbatalha.dgpc.pt e informações 
adicionais pelo telefone 244765497.
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