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AULA 1: PORTUGAL – BREVE HISTÓRIA 

 

 

Muito pouco se conhece sobre o paleolítico, o neolítico e a idade do bronze da 

região que corresponde a Portugal.  

Há raros registros arqueológicos do primeiro (período anterior a 10 mil anos 

a.C.).  

Quanto ao segundo (c. 6 mil anos a.C.), além de instrumentos de caça e 

ferramentas de pedra polida, são conhecidos alguns vestígios, constituídos por 

monumentos megalíticos (dólmenes e menires), além da cultura funerária, 

caracterizada pela prática de criptas coletivas.  

Com a idade do bronze (c. 2 mil a 800 a.C.), domina-se a técnica de fundição de 

metais (estanho + cobre = bronze) para fabricar armas, ferramentas de trabalho, 

utensílios e ornamentos; constroem-se casas de pedra, castros defensivos e túmulos 

individuais, que substituem as criptas coletivas do período anterior.  

Cerca de 1000 a.C., supostamente oriundos da Europa central, os celtas se 

estabelecem no território, introduzindo a técnica do ferro e a incineração dos mortos. 

Os povos celtas mesclaram-se às populações indígenas. Ao norte, os celtas miscigenados 

constituíram os ancestrais dos galegos (celtas: Κελτοί > kelticoi > calaios > galegos); do 

rio Douro ao sul do Tejo, os predecessores dos lusitanos, resultantes das misturas entre 

celtas e iberos (celtiberos).  

No ano 219 a.C., dá-se o primeiro desembarque de tropas romanas na Península 

Ibérica, decorrente das necessidades estratégicas impostas pela segunda guerra contra 

Cartago (218-201 a.C.). A colonização romana atenuou as diferenças étnicas e reduziu 

as culturas indígenas a um denominador comum. A ocupação, porém, enfrentou 

resistência, como a de Viriato, caudilho que se impôs às tropas romanas entre 147 e 139 

a.C., e que foi celebrado num poema do livro Mensagem (1934), de Fernando Pessoa.  

Sob o domínio romano, a exploração coletiva da terra é substituída pela 

propriedade privada: a vila rústica romana cujos proprietários eram legionários 

aposentados ou colonizadores romanos, ou, ainda, galegos e lusitanos romanizados. 

Nessas propriedades, explora-se o trabalho escravo para a produção de trigo, vinho e 

azeite, destinados à exportação, e para o trabalho em minas de cobre e de prata. Surgem 

indústrias de cerâmica, desenvolvem-se as olarias, constroem-se casas de tijolos e 
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telhas. Aquedutos, teatros e templos são erguidos em várias cidades fundadas sob o 

domínio romano.  

Lisboa se torna um grande centro portuário, onde estaleiros prosperam, bem 

como a pesca e o beneficiamento do sal. Os proprietários pagavam impostos a Roma, 

que impusera também o seu direito, a sua língua e grande parte de sua cultura aos povos 

conquistados. Evidentemente, as contribuições romanas mesclaram-se às tradições dos 

conquistados. Nesse processo complexo de trocas e de assimilação, a peculiar cultura 

ibérica e, particularmente, lusitana vai sendo configurada lentamente. 

Na altura do século V, a organização política e administrativa do império romano 

decai até ser destruída pela invasão dos bárbaros. Manteve-se, contudo, a organização 

eclesiástica católica, que se disseminara largamente desde a legalização do cristianismo 

promulgada por Constantino I, com o Édito de Milão, em 313. Assim, a Igreja católica 

pôde agir e difundir a sua ideia de justiça, que passa a ser entendida não mais como 

obediência social ao Estado (romano), mas como libertação do homem por meio do 

aperfeiçoamento moral, contribuindo de modo decisivo para a formação da 

mentalidade medieval.  

Alanos, vindos da região do Cáucaso, vândalos e suevos, dois povos germânicos, 

invadiram o território de Portugal, aproximadamente, em 411. Os suevos impuseram 

um curto reinado, até serem derrotados definitivamente, em 585, pelos visigodos. Estes 

eram germânicos cristãos arianos1, meio romanizados, que se converteram ao 

catolicismo e dominaram a Península Ibérica por cerca de três séculos. Nesse período, 

generaliza-se a lei do Código Visigótico e se enraíza a tradição da sociedade dividida em 

nobreza, clero e povo, base da ordem social medieval portuguesa e europeia. Mas a 

nobreza não era mais constituída pelo senhor hispano-romano, que era um “capitalista”, 

mas pelo senhor germânico, um guerreiro. A nobreza passa a ser fundamentada na 

posse da terra, garantida pela superioridade militar e pelo sangue. 

Em 711, tem início a conquista moura, cujo domínio sobre a Península Ibérica 

alongou-se por vários séculos, embora de modo desigual. Ao norte do território lusitano, 

a reconquista cristã impôs-se já no século IX; na região de Coimbra, desde 1064; na de 

Lisboa, só em 1147. A Galícia distinguiu-se como uma das regiões onde a luta contra os 

mouros foi mais dura e devastadora, circunstância decisiva para o prestígio político e 

para a forte influência cultural galega na modelação da sociedade medieval portuguesa.  

A influência cultural árabe foi significativa, mas não venceu a tradição cristã, 

enraizada nos reinos ibéricos configurados no decorrer das guerras de reconquista.  

Já no século IX, constitui-se o condado Portucalense – vassalo do reino de Leão 

e Castela –, cujo território compreendia a região que vai do rio Minho ao sul do Douro.  

                                                 
1 O arianismo consiste na doutrina cristológica de Ário, que negava a consubstancialidade entre Deus e 
Cristo, afirmando que Jesus era filho de Deus, mas não o próprio. Defendia também que Deus seria um 
mistério impossível de ser revelado. O Conselho de Nicéia (325) declarou herética essa doutrina, que não 
deve ser confundida com o arianismo nazista. Este proclama a superioridade racial dos brancos europeus, 
considerados descendentes dos arianos, antigo povo indo-europeu.  
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Em fins do século XI, o rei de Leão e Castela, Afonso VI, casa sua filha bastarda, 

dona Teresa, com um nobre da casa de Borgonha, dom Henrique, que recebe o senhorio 

do condado Portucalense.  

Com a morte de dom Henrique, seu filho, dom Afonso Henriques, rebela-se 

contra a mãe, que recebe apoio de Castela, mas é derrotada. Em 1140, assegurado o 

governo do condado, o filho passa a intitular-se rei Afonso I, dilata o território, 

conquistando as regiões de Santarém e de Lisboa, em 1147, e recebe o reconhecimento 

da nova monarquia pela Santa Sé em 1179. Com a conquista de Faro, no Algarve, Afonso 

I consolida o território de Portugal, quase como hoje ele se define.  

A tendência centralizadora da dinastia de Borgonha sofreu a oposição nem 

sempre pacífica da nobreza feudal, até que dom Dinis, cujo longo reinado (1279-1325) 

logrou a paz política, aperfeiçoou o aparelho administrativo do Estado, desenvolveu as 

atividades econômicas e promoveu o progresso da cultura, com o estabelecimento dos 

Estudos Gerais de Lisboa, em 1290, embrião da Universidade de Coimbra.  

Os anos finais do reinado de dom Dinis foram conturbados pela guerra civil que 

lhe movera o próprio filho, futuro rei dom Afonso IV, apoiado por forças populares. No 

reinado de dom Afonso IV (1325-1357) e de seu filho e sucessor, dom Pedro I (1357-

1367), acentua-se a centralização do poder real, alicerçada no apoio do povo, em 

desfavor da aristocracia feudal. Contudo, com a subida ao trono do herdeiro de dom 

Pedro, o rei dom Fernando (1345-1383), inverte-se a orientação política. As cortes de 

Lisboa e do Porto reprovam o governo e os conselhos, órgãos administrativos regionais 

constituídos pelas camadas médias urbanas e rurais, acusam a coroa de favorecer o 

enriquecimento dos nobres, em detrimento de outras classes.  

Morto dom Fernando, sua filha, dona Beatriz, casada com o rei de Castela, é 

proclamada rainha e sua mãe, dona Leonor, regente de Portugal. O povo e parte da 

nobreza aceitam mal esse arranjo, defendendo que o sucessor deveria ser um irmão 

bastardo de dom Fernando, dom João, o mestre de Avis. Quando este mata o conde de 

Andeiro, conselheiro e suposto amante de dona Leonor, a população de Lisboa, os 

mesteirais (associações de mestres e oficiais artesãos) e a “arraia miúda” o saúdam 

como “regedor e defensor do reino”. A burguesia hesita, mas é obrigada pelas forças 

revolucionárias a apoiar a causa do mestre de Avis.  

Castela invade Portugal, em apoio a dona Leonor, também amparada pela maior 

parte da nobreza feudal lusitana, mas essa aliança é derrotada na famosa batalha de 

Aljubarrota (1385). Desde então, o mestre de Avis inaugura a segunda dinastia 

portuguesa, como rei dom João I, cujo longo governo se estende até sua morte, em 

1433.  

Logo após a vitória da revolução, porém, o poder político dos concelhos e dos 

mesteirais declina francamente, e os nobres derrotados são acolhidos pela coroa, 

retomando seus privilégios, mas submetidos ao projeto centralizador real. 

Sob o reinado de dom João I, tem início a expansão marítima lusitana, cujo ponto 

de partida pode ser associado à tomada de Ceuta, no norte da África ocidental, em 1415. 
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O prestígio da nobreza acentua-se desde o governo de dom Duarte (1433-1438) até o 

de dom Afonso V (1448-1481).  

Todavia, outra mudança substancial da orientação política ocorre sob o reinado 

de dom João II (1481-1495), que reprime duramente o poder dos grandes, sem apoiar-

se no poder dos pequenos. De fato, dom João II, chamado de “o príncipe perfeito”, 

reorganiza o Estado, de modo a configurá-lo como uma das primeiras monarquias 

absolutistas da Europa, e impulsiona fortemente a expansão marítima. Dom João II 

intensifica a exploração da costa ocidental da África, na busca da passagem marítima 

para o oceano Índico. Em 1483, o navegador Diogo Cão chega ao sul de Angola e, em 

1488, Bartolomeu Dias atinge o Cabo da Boa Esperança.  

Após a descoberta de Colombo, em 1492, Portugal e Castela negociam o Tratado 

de Tordesilhas (1494), homologado pela Santa Sé, que dividira o mundo de Polo a Polo 

por uma linha imaginária, traçada a 370 léguas a ocidente do Cabo Verde. As terras 

novas descobertas a leste dessa linha pertenceriam a Portugal; a oeste, à Espanha.  

Estabelecido o acordo, dom João II inicia os preparativos da expedição à Índia, 

mas morre antes de concluídos os trabalhos. Seu primo e sucessor, dom Manuel I, 

mantém o plano e entrega o comando da expedição a Vasco da Gama, que atinge o 

objetivo ao aportar em Calicute em 20 de maio de 1498.  

O feito de Vasco da Gama inaugura a época de esplendor de Portugal, que se 

torna grande potência europeia. O Estado medieval é substituído pelo Estado moderno; 

o pequeno reino dá lugar ao vasto império ultramarino; multiplica-se a nobreza, agora 

transformada em cortesã, dependente e a serviço da coroa quer para funções militares, 

quer administrativas; novas leis são promulgadas; a economia segue o padrão 

mercantilista, assegurando os monopólios da coroa.  

Contudo, o apogeu de Portugal teve curta duração. Já no reinado de dom João 

III (1521-1557), sucessor de dom Manuel, “O Venturoso”, manifestam-se gravemente as 

dificuldades de manutenção do império, e a decadência se acentua no governo de dom 

Sebastião (1568-1578), cuja morte em Alcácer-Quibir precipita os acontecimentos que 

culminariam com a perda da autonomia do país para a Espanha de Filipe II em 1580.  

Portugal permanece sob o domínio da dinastia filipina até 1640, ano em que a 

independência é restaurada, com a ascensão do duque de Bragança e rei dom João IV 

ao trono, instaurador da quarta e última dinastia, que se prolonga até o advento da 

república em 1910.  

Ao longo desses três séculos, Portugal conheceu alguma prosperidade, enquanto 

o ciclo do ouro do Brasil permitiu, ou seja, aproximadamente, até o reinado de dom José 

I, quando o país passou por grandes reformas sob o governo administrado pelo Marquês 

de Pombal, inspirado em ideias da Ilustração.  

As transformações históricas decorrentes da Revolução Francesa atingiriam 

dramaticamente Portugal, que foi invadido por Napoleão Bonaparte em 1807. Antes que 

as tropas comandadas pelo general Junot conquistassem Lisboa, a família real e a corte 

transferem-se para o Brasil, onde permanecem de 1808 até 1821. No ano seguinte, o 



5 

 

Brasil proclama a Independência e dom João VI assina a Constituição de Portugal. Com 

a morte desse monarca, abre-se um período de crise política que culminaria com a 

guerra civil de 1832-1834, em que se digladiaram as forças absolutistas de dom Miguel 

e o exército liberal de seu irmão mais velho, dom Pedro. Este, após abdicar o trono do 

Brasil, em 1831, invadira Portugal para assegurar a coroa à sua filha, dona Maria II.  

Na segunda metade do século XIX, exaurido pela guerra e pelas crises, Portugal 

conhece um período de estabilidade política. Como monarquia parlamentar governada 

ora por liberais “progressistas”, ora por liberais “conservadores”, o país se esforça para 

modernizar-se, mas permanece como um dos mais atrasados da Europa.  

No contexto da expansão imperialista europeia, as ambições neocolonialistas 

portuguesas na África sofrem a humilhação do Ultimato inglês, que obriga o país a 

retirar-se das terras compreendidas entre as colônias de Angola e de Moçambique, sob 

a ameaça de bombardeio de Lisboa pela esquadra britânica. 

Tal episódio contribuiu decisivamente para a instauração do regime republicano 

em Portugal, a partir de 1910, após os assassinados do rei Carlos I e do príncipe herdeiro 

Luís Filipe em 1908. 

Por grande parte do século XX, Portugal esteve sob o jugo de ditaduras, entre as 

quais destaca-se, como a mais longeva, a do Estado Novo, regime de caráter fascista 

liderado por Antônio de Oliveira Salazar que vigorou por 41 anos, de 1933 até 1974, 

quatro anos após a morte do ditador, quando ocorre a “Revolução dos Cravos”.  

Esse movimento, nascido entre capitães do Exército português, empolgou a 

população do país de tal modo, que não houve possibilidade de reação do antigo regime.  

Após alguns anos de instabilidade política e ideológica, Mário Soares assume por 

três vezes o cargo de primeiro-ministro e, depois, o de presidente da república. Sua 

liderança foi decisiva para a consolidação do regime democrático no país, tal como 

perdura até o presente. 
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