
As Cruzadas 
 
Na Idade Média era uso na Europa ir em peregrinação pelo menos uma vez na vida à  
Terra Santa (Jerusalém) para rezar nos sítios onde Jesus Cristo viveu. 
Com a conquista de Jerusalém pelos turcos (muçulmanos) em 1076 tornou-se muito 
perigoso essa peregrinação. Para os cristãos, fecharem Jerusalém era como se  
fechassem as portas do Céu. Por isso, acolheram muito bem o pedido do Papa Urbano 
II para que fossem libertar a Terra Santa. Entre 1096 e 1270 fizeram-se oito cruzadas 
(movimentos militares de caráter religioso). Os primeiros voluntários das cruzadas 
pintaram ou costuraram cruzes vermelhas na sua roupa e por isso o movimento ficou 
conhecido por Cruzadas.  

Ordem do Hospital (ou 
Hospitalários) 

Foi admitida em Portugal 
por D. Teresa que doou Leça 
do Balio e mais tarde Crato, 
Moura e Serpa. 

Tal como os Templários   
estiveram em Jerusalém 
para proteger os peregrinos 
cristãos. Ajudaram na con-
quista do Alentejo e Algar-
ve.  

Ordem de Santiago da Espada 

Foi D. Afonso Henriques 
que deu entrada a esta 
Ordem em Portugal doan-
do-lhes a vila de Arruda. 
Mais tarde receberam 

Palmela, Aljustrel, Mértola e Tavira 
que eles ajudaram a conquistar. 

Ordem de Calatrava 

Esta Ordem veio para 
Portugal no tempo de 
D. Afonso Henriques e 
estabeleceu-se em 
Évora. Fundou o Castelo de Alan-
droal e recebeu a doação de Alca-
nede e Avis. São também conheci-
dos por Freires de Évora,  de Avis 
ou de Palmela. 

A Cruzada das Crianças  A Cruzada das Crianças    

Apesar de se saber da existência Apesar de se saber da existência 
de crianças (e também de mendi-de crianças (e também de mendi-
gos) entre os cruzados, os historia-gos) entre os cruzados, os historia-
dores não acreditam que tivesse dores não acreditam que tivesse 
havido uma “cruzada das crian-havido uma “cruzada das crian-
ças”. Contamças”. Contam--se duas histórias se duas histórias 
sobre isso:sobre isso:  

A primeira fala de Nicholas, um A primeira fala de Nicholas, um 
pastor de dez anos que partiu da  pastor de dez anos que partiu da  
Alemanha na primavera de 1212 Alemanha na primavera de 1212 
seguindo pelos Alpes à frente de seguindo pelos Alpes à frente de 
um grupo de 7000 crianças. Chega-um grupo de 7000 crianças. Chega-
dos a Génova em agosto, onde dos a Génova em agosto, onde 
acreditavam que o mar se separa-acreditavam que o mar se separa-
ria para continuarem o caminho, ria para continuarem o caminho, 
terminou a aventura de forma terminou a aventura de forma 
trágica, foram mortos ou feitos trágica, foram mortos ou feitos 
escravos. escravos.   

A segunda conta que Estêvão de A segunda conta que Estêvão de 
Cloyes, um pastor de 12 anos que Cloyes, um pastor de 12 anos que 
dizia ter consigo uma carta de dizia ter consigo uma carta de 
Jesus Cristo para o rei de França e Jesus Cristo para o rei de França e 
na sua viajem até Paris, foi seguido na sua viajem até Paris, foi seguido 
por uma multidão de 30.000. Diz a por uma multidão de 30.000. Diz a 
lenda que Filipe II o recebeu mas lenda que Filipe II o recebeu mas 
nada se sabe da carta.nada se sabe da carta.  

Mais tarde o povo juntou estas Mais tarde o povo juntou estas 
estórias e inventou uma cruzada.estórias e inventou uma cruzada.  

  

Convento de Cristo 
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LIÇÃO N.º 3 
 

Tema: As Cruzadas e as Ordens Religiosas  
           e Militares em Portugal. 

Ordem do Templo (ou 
Templários). 

Entrou em Portugal por 
vontade de D. Teresa, mãe 
de Afonso Henriques que 
doou as terras de Ceras para 
fazerem a sua sede. Os Tem-
plários escolheram Tomar e 
do castelo que aí construí-
ram organizaram a defesa 
da linha do Tejo (para os  
mouros não passarem para 
norte do rio Tejo). Foi assim 
que nasceu Portugal.  


