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Investir no filme que descreve a vida de  

Nuno Álvares Pereira, permite candidatar-

se à Autorização de Residência em 

Portugal, por investimento na divulgação e 

manutenção do património cultural 

nacional.

Direito de residência por via do investimento no sector 
cultural

Os cidadãos nacionais de Estados Terceiros poderão 
obter o direito de residência em Portugal, apoiando o 
projecto do "Filme sobre a vida de Nuno Álvares Pereira", 
que foi considerado elegível pelo Ministério da Cultura, tal 
como disposto na alínea vi) do artigo 3º do Capítulo I da Lei 
n.º 23/2007, de 4 de Julho.

200.000 euros

Procedimentos a seguir por parte do interessado em 
obter a residência em Portugal:

Após realizar uma transferência bancária para a conta da 
Fundação Batalha de Aljubarrota, esta Fundação emite 
uma Declaração atestando a transferência do capital 
legalmente exigido. O investidor apresentará esta 
Declaração no Gabinete de Estratégia, Planeamento e 
Avaliação Culturais, conforme alíneas a) e b) do n.º 8 do 
artº 65º D do Decreto Regulamentar n.º 9 / 2018 de 11 de 
Setembro.

Com estas duas Declarações, o investidor poderá pedir a 
autorização de residência em Portugal ao SEF – Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras.

Cena com hoste portuguesa a preparar o campo de batalha 
no filme «A Batalha Real- CIBA»

Cena de combates no campo de Aljubarrota
no filme «A Batalha Real- CIBA»

X
Cena de combates no campo de Aljubarrota
no filme «A Batalha Real- CIBA»



ENQUADRAMENTO
HISTÓRICO:
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Com o aumento dos níveis de educação, tem 
havido um interesse crescente em locais 
históricos, nomeadamente em importantes 
campos de batalha. É o caso de Waterloo na 
Bélgica, de Hastings na Inglaterra, ou de 
Gettysburg nos EUA. Todos os anos, estes 
locais históricos recebem mais visitantes, de 
diferentes países. Este é também o caso do 
campo de batalha de Aljubarrota, em Portugal. 

Após a sua fundação em 1143, Portugal 
b e n e fi c i o u  d e  u m  s i g n i fi c a t i v o 
desenvolvimento económico e social, para o 
qual contribuiu a expansão do território até ao 
Algarve, o desenvolvimento da organização 
política, administrativa e jurídica do Reino, bem 
como de incentivos para a exploração agrícola. 

Contudo, em 1383, com a morte do Rei D. 
Fernando, o Reino entrou numa profunda  
crise política. De acordo com o Tratado de 
Salvaterra de Magos, assinado nesse mesmo 
ano, Portugal corria o risco de ser governado  a 
p a r t i r  d e  C a s t e l a ,  e  p e r d e r  a  s u a 
independência. 

Para contrariar esta evolução política, D. João, 
Mestre de Avis, inicia a defesa do Reino, que 
iria certamente gerar importantes confrontos 
militares entre Portugal e Castela.

Perante uma situação de tão grande perigo, foi 
necessário escolher um militar que pudesse 
comandar o exército português, que além de 
coragem, demonstrasse espírito de chefia, 
eficácia militar e constituísse um exemplo de 
ética, tanto para portugueses como para 
castelhanos. Foi assim escolhido, em 1384, 
Nuno Álvares Pereira, então com apenas 24 
anos. 

Nuno Álvares Pereira, comandante do Exército Português

Ataque da cavalaria castelhana na Batalha de Aljubarrota

Arqueiros ingleses que combateram ao lado do Exército Português



DESCRIÇÃO DA VIDA DE NUNO ÁLVARES PEREIRA
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Nos séculos XIV e XV, a Europa viveu um período de 
grandes transformações sociais e políticas. Surgiram 
as primeiras universidades e intensificou-se o 
comércio entre os diversos países europeus e o norte 
de África, e as diferentes nações foram conseguindo a 
sua independência política o que, por regra, deu 
origem aos actuais países europeus. Embora tenha 
sido um período relativamente curto, determinou, em 
boa medida, a actual composição política da Europa. 
Mas verificaram-se também revoltas de camponeses 
em diversos países europeus, como em Inglaterra, 
França e na actual região da Alemanha, ocorreu o 
Grande Cisma do Ocidente, com a Igreja dividida entre 
Roma e Avinhão e alastrou-se a peste negra que 
vitimou cerca de 30% da população europeia, 

A Guerra dos Cem Anos, travada de 1337 a 1453, entre 
a França e Inglaterra, teve um impacto directo na 
evolução política em Portugal, após a morte do Rei D. 
Fernando em 1383. Após a sua morte, o Rei de Castela 
decidiu invadir Portugal com o seu exército, por 
entender que tinha direito ao trono português. Sendo 
aliada de França na Guerra dos Cem Anos, Castela 
pôde contar com o apoio de cavaleiros franceses, 
enquanto Portugal, que estabeleceu então uma 

aliança com Inglaterra, pôde contar, a partir de 1385, 
com a ajuda de arqueiros ingleses. A guerra de 
Portugal contra Castela, entre 1384 e 1411, que ficou 
conhecida como a Guerra da Independência, 
desenvolveu-se assim no âmbito da Guerra dos Cem 
Anos.  
  
É neste contexto que nasce Nuno Álvares Pereira, em 
abril de 1360, muito provavelmente em Cernache de 
Bonjardim, no conselho da Sertã. Referiu então o 
astrólogo Frei Tomás que “Nuno Álvares seria 
vencedor em todas as batalhas em que participasse, 
desde que seguisse a palavra de Deus”. 

Sua mãe, Iria Gonçalves, foi a sua educadora. Iniciou-o 
na leitura apaixonante das novelas de Cavalaria, 
nomeadamente as do Rei Artur e dos cavaleiros da 
Távora Redonda. Estas leituras levaram Nuno Álvares 
Pereira a admirar a figura do cavaleiro Galaaz, um 
jovem cavaleiro lendário da corte do Rei Artur, em 
Inglaterra, pertencente aos cavaleiros da Távola 
Redonda. Galaaz adoptou os ideais de pureza, da 
lealdade para com o seu Rei, da coragem, da devoção 
a Deus e á Virgem Maria, e da procura do Graal, que 
representava a graça divina. 
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Pormenor da hoste castelhana que invadiu Portugal em 1385

no filme «A Batalha Real- CIBA»
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Nuno Álvares escolheu assim, desde muito jovem, 
seguir os ideais de Galaaz. Essa sua escolha fez com 
que, nomeadamente, apenas se tenha casado devido 
à insistência de seu pai, que nunca tenha morto 
prisioneiros castelhanos, que não tenha praticado 
actos de crueldade ou de violência vã, que tenha 
sempre mostrado misericórdia com os seus inimigos, 
fossem combatentes ou simples homens do povo, 
que tenha sempre procurado aproximar homens ou 
mulheres de Deus, e que nunca se tenha deixado 
corromper com a oferta de bens ou de dinheiro para a 
alterar o seu comportamento. 

A sua vida militar começa aos 13 anos, quando o seu 
pai, Álvaro Pereira, Prior do Hospital, o leva para a 
Corte do Rei de Portugal, em Santarém. Nuno Álvares 
foi  então enviado para observar o exército 
castelhano, que invadira Portugal em 1373. Durante 
três dias não o conseguiu encontrar, mas quando 
regressou à Corte disse aos Reis: “É gente mal armada, 
pelo que um grupo de homens bem comandados os 
poderão facilmente desbaratar”. Foi então armado 
escudeiro pela rainha D. Leonor Teles. 

Mais tarde, em agosto de 1381, tendo Nuno Álvares 21 
anos, junta 24 cavaleiros e 30 besteiros e peões, e 
organiza, de madrugada, uma cilada aos castelhanos 
que costumavam sair dos seus barcos, fundeados no 
rio Tejo, para colherem uvas na margem do rio, em 
Alcântara. Ao verem Nuno Álvares Pereira a cavalgar, 
os castelhanos atacaram com muitos homens de 
armas e peões. Nuno decidiu enfrentar sozinho os 
inimigos, valendo-lhe ir armado com uma couraça, o 
que o evitou de ser morto, mas a certa altura o seu 
cavalo foi alvejado e tombou, prendendo Nuno 
debaixo do lado esquerdo da montada. Nuno 
continuou a defender-se, in extremis, com a espada 
na mão direita. Os restantes portugueses, que 
observavam este combate à distância, decidiram 
então socorrer Nuno Álvares. Os castelhanos 
puseram-se então em fuga, procurando atingir os 
seus bateis. 
Como referiu Fernão Lopes, “mais parece milagre um 
tal acontecimento, e se ele sobreviveu foi porque o 
poderoso Deus àquela hora o quis salvar, tendo-o 
guardado para outras coisas mais grandiosas”.

No início de 1384, quando o exército castelhano inicia 
incursões militares no Alentejo, Nuno Álvares Pereira é 
nomeado, por D. João, Mestre de Avis, “Fronteiro do 
Alentejo”, com a missão de proteger a fronteira sul de 
Portugal. 

A prática da guerra medieval caracterizava-se sempre 
pela brutalidade, pela morte impiedosa dos inimigos, 
nomeadamente dos prisioneiros, por violações, pelo 
s a q u e  e  p o r  d e v a s t a ç õ e s ,  m u i t a s  v e z e s 
desnecessárias, de povoações inimigas. Apesar de 
viver nessa época, nunca foi esse o comportamento 
de Nuno Álvares Pereira. 

Nunca matou inimigos fora do campo de batalha, 
deixou em liberdade soldados castelhanos desde que 
entregassem os seus castelos, tendo também 
alimentado uma povoação castelhana, durante cinco 
meses, enquanto não teve subsistência.  

A sua primeira grande batalha verificou-se, em abril de 
1384, junto a Fronteira, que ficou conhecida como a 
Batalha dos Atoleiros. Com apenas 2.400 homens, o 
exército de Nuno Álvares conseguiu vencer cerca de 
5.000 castelhanos. 

Nuno Álvares continuou as acções militares em 1384, 
no Alentejo e no centro do País. Consegue tomar os 
castelos de Arronches, Alegrete, Portel, Monsaraz e 
Palmela.

Capela de São Jorge, mandada construir por Nuno Álvares 
após a Batalha de Aljubarrota
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Em Maio de 1385, D. Nuno Álvares Pereira conquista o 
Castelo de Braga, já com a ajuda de arqueiros ingleses, 
que haviam desembarcado no Porto e em Lisboa, em 
Abril desse ano. 

Ainda em Maio, o Rei de Portugal, D. João I reúne-se 
com Nuno Álvares Pereira em Guimarães. D. Nuno 
argumenta que, em caso de nova invasão castelhana, 
o exército português deverá provocar uma batalha, 
antes do exército castelhano atingir Lisboa. Refere D. 
Nuno que se Lisboa for novamente cercada não 
conseguirá resistir, e que caindo Lisboa, cairá Portugal 
inteiro. Será portanto imperativo tudo arriscar numa 
batalha decisiva, por muito difícil que esta se 
apresente aos portugueses. Depois de grande 
discussão, o Rei de Portugal acaba por concordar com 
a estratégia de Nuno Álvares Pereira. Esta será a 
Batalha de Aljubarrota: 

Nessa batalha, Nuno Álvares Pereira, então com 25 
anos, comandou o exército português de 10.000 
homens, que incluiu cerca de 700 arqueiros ingleses. 
Enfrentou um exército castelhano de 42.000 homens, 
chefiado pelo Rei de Castela, D. Juan I, que incluía 
2.000 cavaleiros franceses. 
A Batalha de Aljubarrota constituiu o momento 
decisivo na Guerra da Independência. Sem esta 
vitória, o pequeno reino português teria, muito 
provavelmente, sido absorvido, para sempre, pelo seu 
poderoso vizinho castelhano. 
Dois meses depois de Aljubarrota, Nuno Álvares 
Pereira entra na Andaluzia com o seu exército, não 

para conquistar territórios, mas para demonstrar a 
Castela que não conseguirá dominar Portugal. Muito 
perto de Mérida, dá-se então a terceira grande batalha 
de Nuno Álvares Pereira, a Batalha de Valverde. Ao 
atravessar com o seu exército o rio Guadiana, vive 
momentos de grande perigo, pois é atacado por 
quinze mil castelhanos, situados nas duas margens do 
rio. É aqui que vendo o grande perigo em que se 
encontrava, se retira por alguns momentos da 
batalha, para pedir ajuda a Deus e a Nossa Senhora. 
Faz então o voto de construir um mosteiro em Lisboa, 
em caso de vitória, que viria a ser o Convento do 
Carmo. Alcançou assim a sua terceira vitória numa 
grande batalha.

Nos 27 anos seguintes, Nuno Álvares Pereira 
percorreu Portugal de norte a sul, acudindo sempre 
aonde havia maior necessidade de combate na defesa 
do Rei de Portugal, tendo saído sempre vitorioso. Um 
episódio é bastante significativo da sua actuação:
 
Estando com o exército português em Valariça, perto 
de Braga, em 1386, mandou executar um projecto que 
há muito desejava. Sabendo que muitos dos seus 
homens traziam mancebas, tanto os que eram 
casados como os que não eram, ordenou que, daí em 
diante, nenhum homem mais trouxesse manceba ou 
mulher consigo. Esta proibição descontentou todos 
os que assim viviam, pelo que apresentaram os seus 
protestos. Nuno Álvares, todos ouviu, mas respondia-
lhes depois com muitas e boas palavras. Como não 
quisesse ceder, a revolta tornou-se geral, com 
manifestações desagradáveis. D. Nuno, porém, não 
se perturbou e não retirou essa proibição, que 
entendia ser serviço de Deus, em favor dos que 
andavam em sua companhia. Daí em diante, o Rei de 
Portugal costumava dizer "que os bons costumes que 
em Portugal havia, tinham sido implementados pelo 
Condestável". 

A paz com Castela foi celebrada em 1411. Durante os 
28 anos de guerra com Castela, Portugal enfrentou 
uma situação muito perigosa e difícil, devido á 
superioridade militar castelhana. A liderança militar de 
Nuno Álvares Pereira foi o factor decisivo para que 
Portugal tenha vencido esta guerra, conseguindo 
manter a sua independência e liberdade.
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No plano diplomático, a Batalha de Aljubarrota abriu 
definitivamente as portas para uma grande Aliança 
entre Portugal e Inglaterra, em termos políticos, 
militares e comerciais. Desta forma, em 9 de maio 
de 1386, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado 
de Windsor, que permitiu, em fevereiro de 1387, o 
casamento do Rei de Portugal, D. João I com Filipa 
de Lencastre, neta do Rei de Inglaterra Eduardo III. 
Inglaterra estava então em guerra com França e 
Castela, durante a Guerra dos Cem Anos, (1337 a 
1453), pelo que a frota naval portuguesa poderia, no 
sul de Inglaterra, ter uma enorme utilidade. Esta 
aliança foi implementada nos séculos seguintes, 
nomeadamente durante as Guerras Napoleónicas, 
na Primeira Guerra Mundial e na 2ª Guerra Mundial. 
Esta Aliança política, militar e comercial entre 
Portugal e Inglaterra mantem-se em vigor ainda 
hoje.  Pormenor de Iluminura da Armada portuguesa de 1507 

Importância e signicado da 
Batalha de Aljubarrota:

Livro de Lisuarte de Abreu.

Planisfério de Cantino com as Descobertas portuguesas.

No plano político, a Batalha de Aljubarrota permitiu que Portugal tenha resolvido o conflito que mantinha, há 
décadas, com o seu vizinho castelhano. O destino português pôde, então, assumir outros objectivos no azul 
dos oceanos atlântico e índico, que conduziriam às Ilhas Antilhas (1473 ?), à África do Sul (1488), à Gronelândia 
(1492 ?), à Terra Nova no Canadá (1494 ?), ao Brasil (1500), à India (1506), a Malaca (1509), à China (1513),  à 
Indonésia (1515), à Austrália (1522) e ao Japão (1543). A Batalha de Aljubarrota possibilitou assim aquela que 
seria a época mais brilhante da história portuguesa - a Época dos Descobrimentos - que de outra forma pura e 
simplesmente não teria existido. Aljubarrota deu, portanto, um novo contorno à História do Mundo, 
permitindo nos séculos seguintes a primeira "globalização" e transformando, para sempre, as relações 
económicas e sociais entre a Europa, a América e a Ásia.

Podemos assim referir que o resultado da Batalha de Aljubarrota mudou, para sempre, não só o destino de 
Portugal, como ofereceu ao Mundo uma nova época de cooperação e de maior aproximação entre os povos, 
sobretudo nos domínios sociais e comerciais, que de outra forma teriam apenas tido lugar séculos mais tarde. 
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Em 1415, com 55 anos, embarcou na frota portuguesa 
que se dirigiu para Ceuta, tendo participado na 
tomada da cidade. Participou assim no início da 
expansão marít ima portuguesa,  que se i r ia 
desenvolver nos dois séculos seguintes. 
 
Em 1422, depois de oferecer todos os seus bens, entra 
como simples donato no Convento do Carmo, que ele 
mandara construir. Nos nove anos seguintes dedica-
se a ajudar os pobres de Lisboa. Morreu a 1 de 
Novembro de 1431, aos 71 anos.  

Devido á forma como conduziu a sua vida, foi 
proclamado Santo, em 2009, numa cerimónia no 
Vaticano, presidida pelo Papa Bento XVI. Referiu 
então o Santo Padre que “Sinto-me feliz por apontar à 
Igreja inteira esta figura exemplar, nomeadamente 
pela presença duma vida de fé e oração em contextos 
aparentemente pouco favoráveis à mesma, sendo a 
prova de que em qualquer situação, mesmo de 
carácter militar e bélico, é possível actuar e realizar os 
valores e princípios da vida cristã, sobretudo se esta é 
colocada ao serviço do bem comum e da glória de 
Deus”.

Na cerimónia de canonização no Vaticano foi 
significativo que um prelado alemão tenha afirmado 
que quis estar presente, “por considerar Nuno Álvares 
Pereira como o expoente mais alto do ideal de 
cavalaria na Europa, em toda a época medieval”. 
 
Nuno Álvares Pereira tornou-se numa figura 
emblemática da história portuguesa no final da Idade 
Média. Sem ele, a história de Portugal teria sido 
diferente. Depois de canonizado adquiriu uma 
dimensão universal. 

Sendo provavelmente o maior herói português, a 
Fundação Batalha de Aljubarrota entendeu realizar, 
em 2022, um filme sobre os principais momentos da 
sua vida. Será um filme com a duração de 35 minutos, 
exibido para sempre, no Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota, situado no local onde 
decorreu a Batalha de Aljubarrota. 

Será também um facto inédito, pois não existe até 
hoje, um filme com uma descrição detalhada e com 
qualidade, do que foi a vida de Nuno Álvares Pereira.                                           

Imagem da Cerimónia de Canonização de São Nuno de Santa Maria, no Vaticano, em 2009. 
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