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RESUMO

Esta Comunicação está situado dentro do contexto da Batalha de Ourique
que se deu em 25 de junho de 1139, e do surgimento de Portugal como
nação independente. Tendo a conquista da soberania pelas armas, e em
batalhas que foram delimitando o espaço definitivo de Portugal. A
formação de Portugal está diretamente ligada às guerras de reconquista,
mas o fato histórico que evidência esse marco, foi logo após a vitória na
batalha de Ourique. Nesse período o primeiro rei declarado: Afonso I
contribuiu para a formação dessa nação. A luta para expulsar invasores
de território foi um dos marcos grandiosos da história desse país. O
nascimento de Portugal se deu logo após a batalha de Ourique e diversas
outras grandes guerras. Contudo essa em especial se destaca: Por conta
de um fato que intriga muitos até hoje uma lenda que se mistura a essa
grande história, no qual conta-se que antes da grande peleja, Jesus teria
aparecido e os teria abençoado para o alcance da vitória. Nesse período
inúmeras coisas aconteceram como guerra de reconquista de território.
no qual se tratava de luta por terras. Através desses momentos sucedeu-
se a origem do estado português, com seu primeiro rei Afonso I de
Portugal então chamado de "O conquistador" fez uma passagem
grandiosa durante seu reinado e deixou sua marca na história portuguesa.
Tal pesquisa visa apresentar um discurso critíco-interpretativo no
percurso da formação de Portugal como Estado Nação, e no decorrer da
história os milagres que se encontram presentes na construção da
identidade nacional chegado até o período das aparições aos pastorinhos
em Fátima. A proposta da pesquisa inicia dentro espaço temporal que
antecede o surgimento da nação portuguesa, considerando a época da
ocupação romana na região ibérica, e percorrerá a era da conquista de
uma parte da Península Ibérica pelos visigodos também conhecidos como
bárbaros, e chegando ao tempo das invasões muçulmanas e das
conquistas neste território que hoje é Portugal, e os desdobramentos da
criação da lingua portuguesa. A abordagem encontra-se tanto no
enquadramento histórico de Afonso Henriques na Batalha de Ourique
como na formação da utopia e da lenda do milagre. E, questionar o poder
simbólico associado a este evento histórico que ficou retratado no brasão
de armas da nação portuguesa, e que se encontra inscrito na bandeira
nacional de Portugal. Para isso será importante analisar a evolução da
conjuntura histórica - política, como da identidade nacional, cultural e
crença coletiva, diante de tais acontecimentos encontrados neste eixo
periódico, e do conteúdo inserido dentro desta pesquisa acadêmica.
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Língua Portuguesa, Linguagem
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