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Investir na actividade de Recuperação do

Campo de Batalha de Aljubarrota permite

candidatar-se à Autorização de Residência em 

Portugal, por investimento na recuperação 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 de "Reconstituição da paisagem existente em 
1385 no campo de batalha de Aljubarrota e a 
subsequente realização de trabalhos de arqueologia", 
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.

250.000 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.

Escavações arqueológicas no Campo de Aljubarrota, em 2019

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

Casas existentes no que foi a zona central do combate na 
Batalha de Aljubarrota, que deverão ser agora demolidas.



ENQUADRAMENTO
HISTÓRICO:

PORQUÊ INVESTIR NA RECUPERAÇÃO DO
CAMPO DE BATALHA DE ALJUBARROTA?
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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 beneficiou 
de um significativo 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 num profundo período 
de crise política. De acordo com o Tratado de 
Salvaterra de Magos, assinado nesse mesmo ano, 
Portugal corria o risco de passar a ser governado a 
partir de Castela e perder a sua 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.

Tal veio efectivamente a suceder, com a batalha 
decisiva em Aljubarrota, a 14 de Agosto de 1385, 
depois do Rei de Castela ter invadido Portugal com 
o seu exército. 

As tropas portuguesas comandadas por Nuno 
Álvares Pereira saíram vitoriosas desta batalha, 
garantindo a vitória de Portugal na Guerra da 
Independência, e que levaram à assinatura do 
tratado de paz entre os dois Reinos, em 1411.

Ataque da cavalaria castelhana na Batalha de Aljubarrota

Capela de São Jorge, mandada construir por Nuno Álvares Pereira
em pleno Campo de Batalha.

A Batalha de Aljubarrota
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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, FBA.

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. 



VALORIZAÇÃO DO LOCAL E MEMÓRIA DA
BATALHA DE ALJUBARROTA :

 

PÁGINA 04

Devido á importância desta Batalha para a História e 
para o futuro de Portugal, o Ministério da Cultura, por 
proposta do Exército Português, determinou, em 
2001, a classificação deste campo de batalha como 
“monumento nacional”, o que constitui a mais alta 
categoria que o Estado Português pode atribuir a um 
bem imóvel. 
Esta classificação viria a ser concluída com a 
publicação em 10 de Setembro de 2012 na 2ª Série do 
Diário da República, da Portaria n.º 426/2012. 

Foi uma medida facilitada pelo facto do campo de 
batalha de Aljubarrota ser dos raros campos de 
batalha medievais onde se conhece a sua localização 
exacta. As célebres “covas do lobo”, buracos no solo 
construídos pelos portugueses antes da Batalha, que 
constituíram obstáculos ao avanço dos castelhanos, 
ou a capela mandada construir por Nuno Álvares 
Pereira, em agradecimento a Nossa Senhora, no local 
onde esteve no início da Batalha, são factos que 
atestam o lugar deste acontecimento histórico.
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Zona da Ala dos Namorados: paisagem já recuperada após 
demolições e escavações arqueológicas

Trabalhos de arqueologia, em 2021

Registo de achados arqueológicos (ossadas), em 2021



Lado esquerdo da vanguarda portuguesa

com as casas existentes em 2001.
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O mesmo local em 2021, já só com uma casa.

A classificação do campo de batalha como lugar histórico, iniciada em 2001, tem como propósito a preservação e a 
recuperação da sua paisagem, bem como impedir que novas construções destruam vestígios arqueológicos, ou 
retirem dignidade à importância deste lugar histórico. 

Neste sentido, a Fundação Batalha de Aljubarrota tem, desde então, comprado e demolido diversos imóveis, com o 
objectivo de restaurar a paisagem existente à data de 1385. Para exemplificação do trabalho desenvolvido, são 
apresentadas várias imagens do local situado na vanguarda do exército português, antes, durante e depois destas 
demolições:
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Trabalhos de demolição no local em 2019. Trabalhos de reposição paisagística no local em 2020.
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Será essencial prosseguir com os trabalhos de 
arqueologia que permitam conhecer, com 
maior rigor, os factos históricos e científicos que 
ocorreram durante  esta Batalha, tão decisiva 
para a independência de Portugal. 

Com base na experiência neste campo de 
batalha, a Fundação Batalha de Aljubarrota 
estima que as escavações arqueológicas 
incidirão em aproximadamente 20% da área 
total, ou seja, em 44.600 m2.

Toda esta área de intervenção terá um elevado 
potencial arqueológico, uma vez que as 
escavações incidirão apenas nos terrenos onde 
decorreu a parte mais marcante do combate na 
Batalha de Aljubarrota. Há, portanto, uma 
grande probabilidade de encontrar importantes 
vestígios arqueológicos, como armas, ossos, 
objectos, ou mais estruturas defensivas 
relacionadas com este acontecimento histórico.

Faça parte desta História!

Campo de Batalha de Aljubarrota, vendo-se ao fundo a Capela mandada construir por Nuno Álvares Pereira, no local onde se 
encontrava a vanguarda do exército português. 
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