
 
 
ALJUBARROTA 
 
Unha das batallas máis famosas e recoñecidas na historia de Portugal foi a de              
Aljubarrota. Esta contenda foi unha das moitas que libraron os portugueses para            
non formar parte dos territorios da Coroa de Castela. Mais esta foi especial pola              
ampla desigualdade dos exércitos enfrontados: 6000 homes nas tropas         
portuguesas - entre elas cen arqueiros ingleses -, e 31000 nas castelás – con 2000               
cabaleiros franceses -. 
 
O 14 de agosto de 1385 un conxunto de tropas portuguesas, apoiadas por un              
reducido grupo de arqueiros ingleses, e baixo o mando do rei Joao I de Portugal e                
do seu condestable Nuno Álvares Pereira, enfrontáronse ao numeroso exército          
castelán de Juan I de Castela. 

 
O resultado, do máis inesperado, foi a derrota        
dos casteláns, a pesar de ser estes moi        
superiores en número. Como se explica isto? 
 
Os portugueses escolleron previamente o     
campo de batalla no que agardarían ás tropas        
castelás. Un outeiro situado entre dous ríos,       
pedregoso, e no que antes da chegada dos        
seus inimigos cavaron e despois taparon con       
arbustos grandes buratos na terra. Tamén      
construíron trincheiras tras as que se      
colocaron os cen arqueiros ingleses. 



 
Cando baixo unha calor abafante o pesado e numeroso exército castelán chegou a             
este campo de san Xurxo, entre as localidades de Leiría e Alcobaça, os cabalos              
foron afundíndose nos furados cavados na terra, mancándose ademais coas          
moitas pedras do terreo, e homes e cabalos recibiron unha chuvia de rapidísimas             
frechas - estes modernos arcos eran máis lixeiros e de máis rápida recarga cós              
tradicionais - lanzadas por arqueiros perfectamente gorecidos. A posición dos          
portugueses no alto do outeiro aumentou a desavantaxe dos casteláns, que se            
viron rodeados non só por soldados, senón tamén por dous ríos. 
 

 
 
Na propia batalla morreron na parte dos casteláns entre 4000 e 5000 homes, e              
outros 5000 na retirada, atacados por soldados e veciños dos lugares da contorna.             
Da parte portuguesa houbo menos de mil baixas. 
 
Con esta vitoria Joao I consolidou o seu reinado en Portugal, sendo ademais o              
primero monarca da casa de Avis. Como agradecemento ao que el viu como unha              
indiscutible axuda divina, mandou construír o mosteiro e a vila de Batalha. 
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