Estudo do Meio

1ª Dinastia - Avis (1143 a 1385) (9 reis)
D. AFONSO HENRIQUES
«O Conquistador»
Porque conquistou muitas terras aos Mouros.
D. SANCHO I
«O Povoador»
Porque se preocupou com o povoamento das terras conquistadas.
D. AFONSO II
«O Gordo»
Porque era muito nutrido. Também lutou para alargar o reino.
D. SANCHO II
«O Capelo»
Porque em criança usou o hábito de frade franciscano, para cumprir uma promessa.
Conquistou terras.
D. AFONSO III
«O Bolonhês»
Porque foi casado com a condessa de Bolonha. Protegeu a agricultura, o comércio e
indústria. Conquistou o Algarve.
D. DINIS
«O Lavrador»
Porque cuidou muito bem da agricultura; Também fundou a 1ª universidade (Lisboa)
e foi poeta.
D. AFONSO IV
«O Bravo»
Porque foi muito corajoso e desenvolveu o reino.
D. PEDRO I
«O Justiceiro»
Porque amava a justiça. O povo gostava dele por ser bom administrador.
D. FERNANDO
«O Formoso»
Porque era muito belo. Protegeu a agricultura, o comércio e a marinha.
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Ludomedia

2ª Dinastia - Avis

(1385 a 1580) (9 reis)

D. JOÃO I
«O da Boa Memória»
Pela boa recordação que deixou aos portugueses. Lutou com os castelhanos pela
independência de Portugal. Iniciou os Descobrimentos.
D. DUARTE
«O Eloquente»
Pela sua sabedoria e grande amor às letras. Escreveu livros e deu continuidade aos
Descobrimentos.
D. AFONSO V
«O Africano»
Pelas conquistas que realizou em África.
D. JOÃO II
«O Príncipe Perfeito»
Pelo talento (habilidade) com que governou. Continuou com as viagens marítimas até
ao Cabo da Boa Esperança.
D. MANUEL I
«O Venturoso»
Por ter a ventura (felicidade) de chegar à Índia, por mar, no seu reinado e pelo poder
e riqueza que conseguiu.
D. JOÃO III
«O Piedoso»
Pelos seus sentimentos religiosos. Evangelizou os territórios ultramarinos na África,
Ásia e Brasil.
D. SEBASTIÃO
«O Desejado»
Por ter sido desejado antes de nascer e antes de morrer. Morreu em África, numa
batalha, sem descendentes.
D. HENRIQUE
«O Casto»
Por ser puro de sentimentos. Era cardeal.
D. ANTÓNIO I
«O Determinado»

3ª Dinastia - Filipina (1581 a 1640) (3 reis)
FILIPE I
«O Prudente»
Invadiu Portugal e ficou por cá a governar.
FILIPE II
«O Pio»
Leva Portugal à ruína, aumentando os impostos.
FILIPE III
«O Grande»
Continua a prejudicar Portugal com impostos altos e delibera outras atitudes erradas.
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4ª Dinastia (1640 a 1910) - Bragança (14 reis)
D. JOÃO IV
«O Restaurador»
Porque restaurou a Independência de Portugal.
D. AFONSO VI
«O Vitorioso»
Porque alcançou vitória na Guerra da Restauração com Espanha.
D. PEDRO II
«O Pacífico»
Porque assinou um Tratado de Paz com Espanha. Tentou desenvolver no país o comércio e a indústria.
D. JOÃO V
«O Magnânimo»
Porque protegeu e desenvolveu as artes e as ciências, bem como a agricultura, o comércio e a indústria.
D. JOSÉ I
«O Reformador»
Porque faz muitas reformas no país. Criou o Ensino Primário Oficial, construindo muitas escolas.
D. MARIA I
«A Piedosa»
Porque foi muito competente e fez o país progredir espiritualmente e materialmente.
D. JOÃO VI
«O Clemente»
Por ser bondoso e perdoar. No seu reinado surgem as primeiras ideias de liberdade. Escreveu-se a primeira
Constituição.
D. PEDRO IV
«O Rei Soldado»
Porque derrotou o absolutismo (o rei decide). Foi o I Imperador do Brasil.
D. MIGUEL I
«O Tradicionalista»
Por querer uma monarquia absolutista (o rei tem o poder). Foi vencido pelos liberais.
D. MARIA II
«A educadora»
Pela boa educação que deu aos filhos. Protegeu o ensino e iniciou a construção do caminho de ferro.
D. PEDRO V
«O Esperançoso»
Porque os portugueses tiveram grande esperança na sua forma de governar. Introduziu o primeiro telégrafo
eléctrico.
D. LUIS
«O Popular»
Pela maneira como convivia com os portugueses. Teve muitas dificuldades a governar. Acabou com a
escravatura e com a pena de morte.
D. CARLOS
«O Diplomata ou o Martirizado»
Prestigiou o nome de Portugal e foi vitima de um atentado. O povo quer acabar com a Monarquia.
D. MANUEL II
«O Rei Saudade»
Teve muito amor à pátria, mas teve pouca sorte no seu reinado. Foi o último rei de Portugal.
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Reis de Portugal
imagens
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