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O mito de D. Sebastião levou a que, ao longo dos anos, muitas histórias surgissem em 

torno do regresso deste rei. Uma das histórias contadas era a de que ele voltaria 

numa manhã de nevoeiro. Mas para onde teria ele ido e o que teria acontecido? Lê o 

seguinte excerto e baseia-te nele para realizares esta tarefa. 

 

Em 1572, o rei D. Sebastião faz uma viagem pelo Norte de África. Aí, depara-se com uma 

guerra numa zona chamada Magrebe. D. Sebastião toma partido por uma das partes, 

sonhando dominar essa área e recuperar as praças antes abandonadas. O próprio rei, contra 

todos os conselhos, parte à frente de um exército que ele próprio preparara. Apesar de toda a 

bravura no combate, o exército português foi derrotado em Alcácer Quibir, e nessa batalha 

morre o rei D. Sebastião e uma grande parte da juventude portuguesa. Este desastre tem 

graves consequências para o país e o resgate dos sobreviventes agravou ainda mais as 

dificuldades financeiras do país. O cadáver de D. Sebastião foi encontrado e reconhecido, tendo 

sido sepultado no Mosteiro dos Jerónimos. A crença popular não aceitou a sua morte e daí 

nasceu o mito do Sebastianismo que diz que ele aparecerá, numa manhã de nevoeiro, para 

salvar a pátria. 
 
D. Sebastião. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 2011-05-26]. [adaptado com 
supressões] 

 

 Dá asas à tua imaginação e imagina a história de D. Sebastião, depois da Batalha de Alcácer 

Quibir. 

 

 Inicia a tua história a partir do momento em que, em plena batalha, ele desapareceu. 

 

 Usando os teus conhecimentos sobre as características do mito, inclui figuras mitológicas e 

seres sobrenaturais, dando ao teu texto uma roupagem de mito. 

  

 Partilha-o com toda a turma; divulga-o no jornal escolar ou num mural. 

 

 Podes terminar a tua história de forma engraçada, referindo, por exemplo: "Mas isto não 

passa de um mito". E agora, mãos à obra! 

 

 Texto narrativo 

 Mito 


