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A GRANDE BATALHA  
 

Esta batalha travou-se no dia 14 de 

Agosto de 1385, entre portugueses e 
castelhanos, e está inserida no conjunto de 
confrontos entre os dois exércitos, motivados 
pela luta da sucessão ao trono português. Em 
1383 morrera o rei D. Fernando, que tinha uma 
única filha, D. Beatriz, mas esta estava casada 
com o rei D. João I de Castela, o que punha em 
causa a independência de Portugal. No acordo 
nupcial determinava-se que D. João I de Castela 
não poderia ser rei de Portugal, mas os 
portugueses receavam o pior, até porque, sob o 
pretexto de fazer valer os direitos de D. 
Beatriz, aquele logo invadiu Portugal. Ao 
mesmo tempo, em Portugal formam-se dois 
partidos: um a favor de D. Beatriz, outro 
contra. 

Com a morte do conde Andeiro, o Mestre de Avis 

é nomeado "regedor e defensor do Reino" e trata 
de organizar a defesa, ajudado por Nuno 
Álvares Pereira, entretanto nomeado 
Condestável do reino. Dá-se o cerco a Lisboa, 
que, após vários meses, é levantado em 
Setembro de 1384. D. João I de Castela 
reorganizou as suas tropas, até que, em Junho 
de 1385, sitia Elvas e, aproveitando apoios de 
praças portuguesas, invade o nosso país pela Beira Alta, entrando por 
Almeida, segue por  
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Pinhel, Trancoso, 
Celorico da Beira, 
Mortágua, Mealhada e 
acampa perto de Coimbra, 
nos inícios de Agosto.  

Entretanto também o 

exército português se 
preparava. Nuno Álvares 
Pereira foi conquistando 
algumas praças até aí 
favoráveis a Castela e 
dirigiu-se para Abrantes, 
onde vai reorganizar as 

forças vindas de vários lados. 
Em fins de Julho está reunido o exército português em Abrantes, incluindo o 
Mestre de Avis.  

Discute-se a táctica de guerra, 

havendo divergências, mas Nuno Álvares 
Pereira resolve avançar contra o inimigo e 
segue para Tomar, e daqui para Atouguia 
(Ourém) e Porto de Mós, junto da estrada de 
Leiria a Alcobaça, onde chegam a 12 de 
Agosto. Por sua vez, os castelhanos, que 
seguiam pela mesma estrada, devem ter 
chegado perto de Leiria também por essa 
altura. No dia 13, o Condestável inspeccionou 
o terreno onde iria interceptar o exército 
castelhano, que ficava a sul da ribeira da 
Calvaria, com dois ribeiros que protegiam os 
flancos. 
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CLASSIFICADOS 
1- Vende-se Castelo, pronto 

a habitar, Grande área 

para feudo, com muitos 

aldeões disposto a 

oferecer cega obediência 

a seu senhor. Necessita de 

algum restauro uma vez 

que sofreu recentemente 

uma tentativa de rebelião 

(pequenas brechas na 

muralha de fácil 

restauro). Localização 

castelo de germanelo. 

Óptimas vistas. Bom preço. 

2- Vende-se gruta perto de 

Aljubarrota. Grande 

área, muito arejada, pode 

ser utilizada como grande 

lar ou esconderijo 

familiar (se pretender 

elaborar um assalto). 

3- Aluga-se catapulta. Ideal 

para correr com os 

castelhanos esta 

catapulta ja participou 

em inúmeras batalhas. 

Óptimo negócio. 
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Era um planalto com acessos 

difíceis e que limitavam a frente de 
ataque do inimigo e facilitavam o 
contra-ataque dos portugueses pelos 
flancos. 

Apesar de não haver dados 

concretos e de terem chegado até nós 
versões muito díspares sobre o seu 
número, sabemos que o efectivo dos dois 
exércitos era muito desigual, havendo 
muito mais castelhanos que 
portugueses. Do lado de Castela 
haveria cerca de 5000 lanças 
(cavalaria pesada), 2000 ginetes 
(cavalaria ligeira), 8000 besteiros e l5 
000 peões; do lado português seriam 
cerca de 1700 lanças, 800 besteiros, 300 
archeiros ingleses e 4000 peões. 
No dia 14 de Agosto, os castelhanos, 
apesar de em maior número, quando 
avistam o exército português, 
apercebem-se da posição vantajosa dos 
portugueses no terreno e tentam evitar 
o confronto, contornando-os e, seguindo 
por um caminho secundário, indo 
concentrar-se em Calvaria. 

 O exército português inverte a 

posição e desloca-se paralelamente, 
acompanhando os castelhanos, vindo a 
ocupar uma posição 3 km a sul da 
anterior, ficando os dois exército

A cerca de 350 m de distância.  
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Para proteger a frente os 

portugueses cavaram rapidamente fossos 
e covas de lobo, que tentaram disfarçar. 
O exército português estava disposto 
numa espécie de quadrado, formando a 
vanguarda e as alas um só corpo. A 
vanguarda era comandada pelo 
Condestável e nela estavam cerca de 600 
lanças; na retaguarda, comandada por D. 
João I, estavam cerca de 700 lanças, 
besteiros e 2000 peões. Os restantes 
efectivos estavam nas alas, sendo uma 
delas conhecidas por Ala dos Namorados. 
A vanguarda castelhana teria 50 
bombardas e 1500 lanças, em 4 filas, e 
ocupava toda a largura do planalto, nas 
alas teria outras tantas lanças, 
besteiros e peões, além de ginetes na ala 
direita e cavaleiros franceses na ala 
esquerda. Os castelhanos reconhecem a 
dificuldade de atacar a posição 
portuguesa, surgindo dúvidas quanto à 
decisão de atacar ou não. 
Estavam neste impasse quando, já ao fim 
do dia, a vanguarda castelhana inicia o 
ataque.  

Dados os obstáculos que encontraram, foram-se concentrando ao 

meio, mas com uma profundidade de 60 a 70 metros, pelo que o embate se dá 
com a parte central da vanguarda portuguesa. Dado o seu número, os  

castelhanos conseguem romper a vanguarda portuguesa, mas logo foram 
atacados de flanco, pelas pontas da vanguarda, pelas alas e também pela 
retaguarda portuguesa.  
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Assim, face à estratégia e posição portuguesas, a vanguarda 

castelhana sofreu todo o impacto da força do exército português, sendo 
desbaratada. Por isso, apesar do maior número total das forças 
espanholas no combate, a vanguarda castelhana suportou sozinha toda a 
acção do exército português, sendo esmagada. Os restantes fugiram, em 
pânico, sendo ainda perseguidos.  

Tudo isto aconteceu em cerca de uma hora. O rei de Castela fugiu, de 

noite, para Santarém e daí embarcou para Sevilha. 

A Batalha de Aljubarrota foi um momento alto e importante na 

luta com Castela, pois desmoralizou o inimigo e aqueles que o apoiavam, e 
praticamente assegurou a continuidade da independência nacional. 
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Técnica 1: técnica do 7*7 

Esta técnica parte de um grande número de ideias sobre um 
determinado objectivo, geradas de forma não estruturada e reunidas num 

papel.  

Depois de recolhidas as ideias, resta defini-las e ordená-las, num 
processo que se divide em nove fases:  

 1º - Combinar as ideias similares.  

  

 2º - Excluir as ideias inúteis ou impraticáveis.  
  

 3º - Alterar as ideias, fazendo as combinações que achar relevantes.  
  

 4º - Pôr de parte as ideias não adequadas no momento, mesmo que 
sejam relevantes para o objectivo.  

  
 5º - Rever as ideias já ordenadas, para ver se geram outras.  

  
 6º - Separar as ideias em sete grupos, com base na sua semelhança 

ou relacionamento. 
   

 7º - Ordenar as ideias principais, por ordem decrescente de utilidade 

ou de importância, e colocá-las em sete linhas de uma matriz.  
  

 8º - Atribuir um título a cada uma das sete colunas que reflicta a 
ideia principal. 

   
 9º - Ordenar as colunas, colocando a mais importante ou mais 

urgente à esquerda.  

 

Exercício 1 

Campanha de Sensibilização Para Diminuir o Lixo Que é Colocado Nas 
Ruas  

Dia Sem Lixo no Chão (criação de um dia sem lixo no chão, inserido 

numa acção de comunicação de relações públicas); 

 

 

1. Organizar eventos/debates com o objectivo de sensibilizar as pessoas 

para as vantagens da preservação do meio ambiente e da redução do 
lixo nas ruas; 
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2. Criação de caixotes do lixo, inovadores, apelativos e colocados 

estrategicamente (melhor distribuição e localização) (cores fortes, 
maior destaque); 

 

3. Recorrer à difusão da existência de coimas (ao não depositar o lixo 
nos contentores existentes que servem esse propósito); 

 

4. Criação de novos caixotes públicos contendo sacos, no âmbito de uma 
campanha destinada a alertar as pessoas para colocarem o lixo nos 

sacos e não no chão; 

 

5. Spot televisivo todos os dias à mesma hora que diria o número de 

toneladas de lixo recolhido até à data; 

 

6. Caixotes do lixo transparentes, com medidas, para que as pessoas 

tenham a noção do bem que estão a fazer ao ambiente. 
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Técnica 2: Técnica da comparação e das metáforas 

 

Centre-se no problema e estabeleça uma comparação com algo que 

tenha semelhanças. Por exemplo, uma empresa decidiu produzir batatas 

fritas embaladas cujo pacote não ocupasse muito espaço nas prateleiras.  

Porém, se fosse retirado o ar do interior dos pacotes, as batatas 

ficariam desfeitas.  

A solução foi encontrada numa analogia: a empresa imaginou que as 

batatas eram folhas de árvores, que não podem ser comprimidas quando 

estão secas, porque se partem. Porém, é possível fazê-lo enquanto ainda 

têm alguma humidade.  

Foi então que o produtor teve a ideia de molhar batatas fritas com 

pouca humidade em água e comprimi-las até à forma pretendida. 

Resultado: as famosas Pringles.  

 

Exercício 2 

 

Uma empresa decidiu aumentar a sua quota de mercado global 

vendendo o mesmo vinho mas com um preço mais barato.  

A embalagem tinha de atrair a atenção mais do que a concorrência 

nas prateleiras dos hipermercados. 

Utilizando a técnica da comparação e metáforas a solução deste 

problema parece simples. Utilizando uma garrafa mais baixa e um pouco 

mais larga, mantendo o volume, poderíamos atrair mais clientes pela 

diferença de formato da garrafa.  

Assim comercializando o mesmo vinho com uma garrafa mais baixa e 

mais larga venderíamos também a ideia de ser um licor, devido as 

semelhanças das embalagens. 

 

Como forma de tornar o produto um pouco mais barato poderíamos 

utilizar vidro reciclado. Assim o custo a pagar pela embalagem baixa, 

baixando também o custo do vinho.  
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Técnica 3: Técnica de associação de ideias 

Permitir que a mente faça associações livres de palavras, conceitos e 

objectos pode gerar rasgos de criatividade. Recentemente, a marca de 

sopas Campbell utilizou esta técnica para desenvolver uma nova linha de 

produtos.  

Começou com a palavra "manusear". Surgiram associações com as 

palavras "utensílio" e "garfo". Houve quem fizesse piadas sobre comer a 

sopa com um garfo e quem reflectisse sobre o facto de isso só ser possível 

se a sopa instantânea tivesse grandes pedaços de vegetais ou de carne.  

Foi assim que surgiram as sopas com pedaços Campbell's Chunky. 

 

Exercício 3: 

Marca: Ovopor 

Inicio: “água” 

 

Água 

Vinho 

Álcool 

Cerveja  

Álcool 

Futebol 

Selecção 

Ricardo 

Intermarché 

Anuncio 

Frango 

Galinha

 

“Tugalinha” 

 

 

 

Através de uma espécie de conversa de amigos em redor do tema, 

surgiram variadas ideias, umas mais absurdas outras mais humorísticas, 

nasceu a ideia da não existência de galinha embalada no mercado actual.  
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Desta forma a empresa ovopor poderia embalar as suas galinhas 

poedeiras.  

Ate aqui nada de novo, a inovação seria que as galinhas seriam 

embaladas já temperadas e a sua apresentação seria com cores da 

bandeira nacional. 

 

Apresentação: 

 

Orégãos, salsa ou manjericão 

Limão (ao centro) 

Colorau ou tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13 

Técnica 4: Técnica da inversão dos pressupostos 

Ao termos uma imagem invertida dos pressupostos mais básicos, 

encontramos novas abordagens para os problemas. Apesar de não ser uma 

técnica que dê uma resposta definitiva, ajuda a chegar até ela. Imagine que 

vai deixar de prestar um bom serviço aos clientes.  

O que acontecerá? Deixará de ter necessidade de empregar pessoal 

tão qualificado, terá menos custos de formação do pessoal, as rupturas de 

stocks deixarão de ser relevantes e não terá necessidade de personalizar o 

correio para os clientes.  

Irá certamente reduzir os seus custos, porém, os clientes também 

exigirão preços muito mais baixos. 

 A estratégia de redução progressiva dos preços em resposta a uma 

redução da qualidade do serviço fez algum sucesso em diversas empresas.  

Exercício 4 

Reduzir os custos de uma mediadora de seguros sem perder 

qualidade nos serviços. 

Aplicando esta técnica parece-me obvio que a solução seria eliminar 

intermediários tornando o serviço mais próximo do cliente, one-to-one. 

Desta forma sugiro que se crie uma linha directa onde o cliente 

poderia expor os seus problemas e a empresa pudesse dar resposta 

imediata ao cliente. 

Isto não é novidade e grande parte 

das seguradoras já o faz. 

 No entanto reduzem-se custos e 

aumentasse o grau de satisfação do 

cliente. 

 

 

 

 

 

 



  14 

Técnica 5: Técnica da listagem de atributos 

 

A listagem de atributos obriga-nos a analisar aspectos que 

normalmente passam despercebidos. Pense: quais são os atributos de uma 

escova de dentes? É de plástico, tem uma escova numa das extremidades 

para lavar os dentes e um cabo para a segurar.  

É muito fácil identificar os elementos principais de um produto ou de 

um problema e, depois de analisar cuidadosamente cada um deles, basta 

descobrir novas formas de os melhorar.  

No caso da escova de dentes, poderá considerar as seguintes 

hipóteses: fabricá-la num material diferente ou alterar o formato do cabo. 

Mas os atributos físicos não são os únicos que pode listar.  

Basta que olhe para o elemento em análise em diferentes 

perspectivas, por exemplo, sociais (responsabilidades políticas, liderança), 

processuais (vendas, marketing, produção, distribuição, prazos), 

psicológicas (necessidades, motivação, imagem), financeiras (preços, custo 

para o fornecedor, produtor e intermediários).  

Exercício 5 

Criar um novo produto têxtil 

Aplicando esta técnica, a conclusão a que cheguei é de que no sector 

têxtil, pouco há a inovar, nomeadamente ao nível dos tecidos mais leves, 

mais resistentes, impermeáveis, transpiráveis etc. 

Desta forma “o ultimo grito” deste sector ate esta a ser dado por uma 

empresa portuguesa, “A Domingos Almeida SA”por exemplo é pioneira em 

todo o mundo no que diz respeito aos tecidos aromatizados. 

Apostam numa técnica de microencapsulação para conceber tecidos 

aromatizados. 

As grandes marcas estão a apostar no faça você mesmo as suas próprias 

roupas, personalizando-as. 

Esta empresa vai mais longe ao desenvolver maquinaria que no 

interior das fibras introduzem micro cápsulas com aromas. 

A partir de agora o cliente não só pode personalizar as roupas como 

dar-lhe um toque ainda mais pessoal. 
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Técnica 6: Técnica de Brainstorming 

 

Quando necessita de respostas rápidas a questões relativamente 

simples, o brainstorming é uma das técnicas mais populares e eficazes. Nas 

sessões de brainstorming existe um líder que prepara e organiza a sessão, 

definindo os seus objectivos, e reúne um grupo de pessoas numa sala.  

A partir deste momento, a sessão desenrola-se nas seguintes fases:  

 1.º - Abertura da sessão. O líder explica os objectivos da reunião e 

encoraja a produção de ideias. 
   

 2.º - Produção de ideias. Nesta fase, a qualidade das ideias não é 
relevante. Os participantes lançam ideias à medida que surgem na sua 

cabeça e estas são escritas num quadro. Regras: não fazer juízos de valor 
nesta etapa, encorajar todas as ideias, produzir o maior número de ideias 

possível e combinar as ideias para gerar outras. O papel do líder passa a 
ser de facilitador, encorajando a produção de ideias e mantendo o grupo 

centrado na questão principal.  
  

 3.º - Avaliação das ideias. Na fase de avaliação, as ideias são 
divididas em grupos e ordenadas com base na sua utilidade e prioridade. 

O líder regista as opiniões dos participantes em relação a cada ideia. Se, 
por exemplo, o grupo acha que uma ideia é boa, mas dispendiosa, o líder 

deverá orientá-lo para pensar em formas de contornar o problema. 

  
 4.º - Eliminação de ideias. As ideias consideradas absurdas ou 

impraticáveis são eliminadas. 
   

 5.º - Registo das ideias finais e das respectivas prioridades e formas 
de implementação e/ou de resolução dos problemas.  

  

Exercício 6 

 

Técnica de brainstorming: criação de um slogan para o ISMT 

O objectivo desta técnica e através de uma reunião de grupo de 

amigos, era dar ao instituto algo mais de Miguel Torga que não apenas o 

nome. 

Rapidamente surgiram alguns “chavões” linguísticos utilizados pelo 

poeta. 
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Escolhi este porque me apareceu que era pragmático o suficiente para 

despontar curiosidade na comunidade estudantil.  

 

Instituto Superior Miguel Torga 

70 Anos de rigor no ensino. 

“De nenhum fruto queiras só metade” 

Miguel Torga. 
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Técnica 7: Técnica de Brainwriting 

 

É a versão silenciosa do brainstorming. Ao retirar a interacção oral, 

elimina a possibilidade de o líder do grupo favorecer determinados 

participantes mais activos e extrovertidos.  

No brainwriting, todas as pessoas podem ter ideias simultaneamente 

e são incentivadas a desenvolver as ideias geradas pelos outros 

participantes.  

As principais fases desta técnica são as seguintes:  

 1.º - Identificação do tema central por parte do líder da sessão. 
   

 2.º - Os participantes, sentados numa sala, escrevem 

individualmente as suas ideias durante cerca de cinco minutos.  
  

 3.º - Cada participante passa a sua folha de papel à pessoa sentada 
ao seu lado, que acrescentará as suas próprias ideias, durante mais cinco 

minutos. Este processo pode repetir-se diversas vezes mas, geralmente, 
três passagens são suficientes. 

   
 4.º - O líder da sessão recolhe os papéis e lê as ideias ou escreve-as 

num quadro.  
  

 5.º - O grupo discute em conjunto cada uma das ideias e avalia-as, 
reunindo as melhores e eliminando as que são absurdas ou impraticáveis.  

 

Exercício 7 

 

O objectivo é encontrar um nome para uma empresa de publicidade 
utilizando esta técnica.  

 

Publictit’arte  

Masterline 

Fun 

Publinovart 

Soluções ideais 

Ad sense 

Eureka 
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Eliminando as que me parecem absurdas, escolhi como nome final 

para a nossa empresa: 

 

 

 

“Eureka” colectivo criativo 
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Técnica 11 Técnica dos desenhos 

Por vezes, gostamos de fazer rabiscos no papel enquanto estamos ao 

telefone ou quando queremos explicar algo.  

Sentar-se e desenhar a sua interpretação do problema – onde colocar 

os móveis no escritório ou como diminuir os atrasos nas entregas 

(desenhando as rotas de distribuição, por exemplo) – pode ajudá-lo a 

encontrar a solução ideal.  

 

Exercício 11 

 

Desenhar um logo para a Licenciatura Comunicação Empresarial. 

Esta é talvez a técnica mais difícil para mim, uma vez que de desenho 

pouco percebo.  

Ainda assim retirei da Internet uma imagem que me pareceu 

adequada. Inseri-lhe algumas alterações e o resultado é este: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ISMT 

Licenciatura 

Comunicação 

Empresarial 
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