
CHAVES DE RESPOSTAS
VAMOS CONHECER UM POUCO DA HISTÓRIA E MAIS DE PORTUGAL!

 1. Em que ano se constitui Portugal como reino?

1112

 2. E quando foi declarada a sua independência?

1143, reconhecida então pelo reino de Castela

 3. Que foi Alcácer-Quibir e que movimento cultural provocou?

Guerra entre Portugal e Espanha em 4 agosto 1578, que perdeu Portugal e onde morreu o rei  

D. Sebastião_ o Desejado, e deu início ao movimento cultural do sebastianismo ou mito do 

Encoberto; de caráter mesiánico e que visa recuperar o império perdido português através do 

retorno do rei morto

 4. Pertenceu Portugal a Espanha? 

Sim, durante o período filipino, entre 1580 e 1640

 5. E ao Reino da Galiza?

Sim, desde o 1112 até a sua independência

 6. O que é que ficou conhecido como a era das “Descobertas”? 

Os séculos XV e XVI, período de navegações e colonização, inicia-se no 1415

 7. Quais foram os maiores “logros” de Portugal nessa altura?

- 1434 - Gil Eanes atinge o Cabo Bojador, limite sul das terras conhecidas

- 1487 - Bartolomeu Dias atinge o Cabo da Boa Esperença. 

- 1498 - Vasco da Gama chega a Calecut, na Índia.

- 1500 - Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Dias chega a Madagascar

- 1519 - Fernão de Magalhães toca no Rio de Janeio. 

 8. Qual é o nome do barco mais usado nas “descobertas”?

Caravela, nau, barinel, barca

 9. Quantas rainhas reinantes teve Portugal? Quando é que governaram?

- D. Maria I (Rainha Reinante de Portugal, em conjunto com o seu marido, o Rei consorte

-  D.  Maria  II  (pela  1ª  vez,  rainha  reinante  de  Portugal  ;não  tomou  qualquer  decisão 

administrativa em virtude de se achar no Brasil e depois exilada na Europa)

- D. Maria II (pela 2ª vez, Rainha Reinante de Portugal;a partir de 1837, em conjunto com o 

seu marido, o Rei consorte)

- D. Amélia de Orleães, última Rainha de facto de Portugal

 10. Quem são os lusitanos?
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 11.Que tragédia aconteceu no ano de 1755?

Terramoto a 1 de Novembro em Lisboa e o Algarve

 12. Quando  foi  iniciado  o  processo  de  desconolização  de  Portugal?  E  quando 

terminou?

Após a revolução dos cravos. E termina com a independência de Timor no 

 13. O que é que é o Estado Novo?

Estado Novo, regime ditatorial vigente em Portugal no período de 1933 a 1974. 

 14. Que é o “saudosismo”?

Saudosismo foi um movimento estético ocorrido em Portugal no primeiro quartel do século 

XX, de que foi mentor Teixeira de Pascoaes. Intimamente ligado à revista A Águia, órgão da 

Renascença Portuguesa, congregou intelectuais como Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra, 

António  Carneiro,  António  Sérgio  e,  pela  sua  vertente  de  sebastianismo  messiânico, 

Fernando Pessoa.

O saudosismo consubstancia uma atitude humana perante o mundo que tem como base a 

saudade,  considerada  por  Pascoaes  o  grande  traço  espiritual  definidor  da  alma 

portuguesa[1]:  — o que,  segundo o poeta,  é testemunhado pela literatura portuguesa ao 

longo dos séculos. No entanto, mais do que sentimento individual, a saudade é elevada a um 

plano místico (relação do Homem com Deus e com o mundo, ânsia nostálgica da unidade do 

material e do espiritual) e corresponde a uma doutrina política e social.

Surgido no clima mental nacionalista, tradicionalista e neo-romântico de inícios do século, o 

saudosismo pretendia, tomando a saudade como princípio dinâmico e renovador (de forma 

algo obscura) levar a cabo, pela acção cultural, a regeneração do país. Seria, de acordo com 

o seu teorizador, a primeira corrente autenticamente portuguesa. Ligado a uma expectativa 

messiânica e profética, o saudosismo acabou por dar azo ao afastamento de alguns dos seus 

adeptos — como António Sérgio,  que não reconhecia no seu passadismo capacidade de 

renovação,  ou  até  Fernando Pessoa,  que,  embora  partilhando este  elemento  messiânico, 

acabou por preferir o projecto cosmopolita e revolucionário da Revista Orpheu.

O saudosismo,  embora  tenha  desaparecido  como  corrente  literária  e  espiritual,  mantém 

ainda ecos na obra de alguns escritores e pensadores ligados à análise do carácter nacional e 
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dos seus traços definidores.

 15. Quais são as línguas oficiais em Portugal?

Português e mirandês

 16. Escreve o nome de cinco pratos da cozinha tradicional portuguesa:

 17. O que é que é e representa a obra Os Lusíadas de Luís de Camões? Quando é 

que foi publicada?

A obra nacional portuguesa, uma epopeia fundacional do povo português, publicada no 1572

 18. Quando é considerado que começa a “literatura portuguesa”?

Século XIII com a poesia galego-portuguesa em língua romance.


