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1. Observa o documento 1. 

DOC. 1 A Península Ibérica após a invasão muçulmana (século VIII) 

 

1.1. Identifica o reino assinalado no documento com a letra A. 

__________________________________________________________ 

1.2. Completa as frases com as palavras e/ou expressões da 

caixa. 

A partir de 722, os Cristãos da Península Ibérica iniciaram a 

_____________ cristã do território ocupado pelos Muçulmanos.  

No século XI, o rei de Leão e Castela pediu ajuda à Santa Sé, 

isto é, ao ______________, chefe máximo da Igreja Católica, 

para a luta que estava a travar na Península Ibérica. No 

seguimento desse pedido, chegaram à Península grupos de 

______________ cristãos, a quem davam o nome de 

____________. O seu objetivo era combater e expulsar os 

Muçulmanos. Num desses grupos destacaram-se dois nobres 

de origem ____________: D. Raimundo e D. 

________________. Em troca do seu apoio, o rei de Leão e 

Castela concedeu-lhes, em casamento, as suas duas filhas, D. Urraca e D. 

_________, recebendo cada casal dois condados: o Condado da Galiza e o 

Condado ______________. Ambos se comprometeram a alargar para sul os 

seus ______________. A partir de 1128, depois da Batalha de S. Mamede, o 
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filho de D. Henrique e D. Teresa, _______ __________, passou a assumir o 

governo do Condado e a lutar pela independência face a Leão e Castela. Em 

1139, após uma vitória sobre cinco reis mouros, na Batalha de 

_______________, Afonso Henriques foi aclamado rei pelas suas tropas. Em 

1143, com a assinatura do Tratado de ____________, o rei de Leão e Castela 

reconheceu a independência a D. Afonso Henriques. Em 1179, através da Bula 

______________ ______________, D. Afonso Henriques passou a ser 

reconhecido oficialmente como _________de Portugal perante os reinos 

cristãos da Europa. 

1.3. Identifica na frase que se segue a opção correta e risca a incorreta. 

O modelo de governo fundado pelo primeiro rei de Portugal foi uma República 

democrática / Monarquia hereditária. 

2. Observa o documento 2, A, B e C. 

DOC. 2 A sociedade medieval portuguesa 

   

A B C 

2.1. Faz a legenda de A, B e C, associando-lhes o grupo social representado. 

A ________________  

B ________________ 

C _______________  

 


