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RESUMO
A bula Manifestis Probatum e o reconhecimento do Reino de Portugal pela Sé Apostólica em 1179 são um dos temas mais 

estudados pela historiografia. Esta relação foi quase sempre lida, do ponto de vista português, como vassalagem a Roma por 
Afonso Henriques e seu Reino. A presente comunicação pretende reconsiderar este caso de estudo numa perspetiva mais am-
pla e “romana”, contextualizando-o não só à luz do Reino de Portugal mas também do Papado como uma realidade emergente. 
Os novos modelos historiográficos e as novas pesquisas irão, de facto, contribuir para melhor enquadrar esta bula e os demais 
documentos desse caminho que levou ao reconhecimento do Reino, relendo-os dentro da produção da chancelaria papal, das 
imagens eclesiológicas por ela utilizadas e, de forma mais geral, dos pontificados nos quais as cartas foram emitidas.
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