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As crises do século XIV 



A CRISE DO 
SÉCULO XIV 

A CRISE DO SÉCULO 
XIV EM PORTUGAL 

A CRISE DINÁSTICA 

A REVOLUÇÃO DE 
1383 

A BATALHA DE 
ALJUBARROTA 

FIM 



Todavia, esta fase de crescimento foi interrompida por uma profunda crise 

económica e social no século XIV. Queres saber mais sobre esta grave crise? 

Então, presta atenção aos documentos. 

Durante os séculos XII e XIII, a Europa viveu um período de desenvolvimento 

económico e de relativa prosperidade.  

Que males estão presentes nos documentos? 

A Guerra dos Cem Anos A Peste Negra 



Para fazer face à crise, reis e senhores tomaram medidas, como a fixação dos 

salários e o aumento de impostos, que foram mal recebidas pelos populares, 

tanto no campo como na cidade. 

A miséria e a fome provocaram a revolta de grupos de camponeses que, 

armados e mal organizados, geraram o pânico entre a nobreza. Seguiu-se um 

período de violentas perseguições e pilhagens dos castelos dos nobres. 

Camponeses atacam comerciantes e roubam os seus bens 

Todavia, a resposta dos senhores não se fazia esperar e demonstrava a mesma 

violência que as ações levadas a cabo pelos camponeses. Depois de reunirem os 

seus exércitos, os revoltosos eram massacrados e as suas aldeias destruídas. Lê o 

texto seguinte com muita atenção. 

Dessa forma, avançando com armas e bandeiras, percorreram toda a região, matando 

todos os nobres que podiam encontrar e até o seu próprio senhor. 

Os cavaleiros uniram as suas forças e, desejando vingar-se, percorreram os campos, 

degolando sem piedade os camponeses, tanto os revoltosos como os outros, quer 

estivessem nas suas casas ou ocupados a trabalhar nas vinhas e nos campos. 

Jean de Venette, Crónica, 1340-1368 

Explica, por palavras tuas, os acontecimentos relatados por Jean de Venette. 



Em 1383, o Tratado de Salvaterra de Magos pôs fim às 

guerras entre Portugal e Castela, o que trouxe graves 

prejuízos para Portugal. 

D. Fernando, pela graça de Deus rei de Portugal e do Algarve, 

verificando como por todas as partes de nossos Reinos há falta de 

trigo e de cevada […] por falta de lavras que os homens deixam, 

dedicando-se a outras obras e outros mesteres […].  

Estabelecemos, ordenamos e mandamos que todos os que tenham terras suas ou 

arrendadas sejam obrigados a lavrá-las todas […]. Todos os que forem achados a pedir 

sejam obrigados a servir nalgum ofício. 

Lei das Sesmarias, 1375 

O que preocupava D. Fernando? O que ordenou este monarca? 

Portugal também teve de enfrentar a crise provocada pela fome, peste e guerra. 

Os reis portugueses procuraram solucionar este problema. Queres saber como? 

Então, presta atenção ao texto. 



Pouco depois da celebração deste tratado, D. Fernando morreu, instalando-se 

uma crise política em Portugal com o problema da sucessão ao trono. Analisa a 

genealogia de D. Pedro com muita atenção. 

De facto, é muito interessante! A genealogia de D. Pedro consegue explicar o 

problema que se gerou. Quem são os candidatos ao trono de Portugal? Qual o 

grau de parentesco do Mestre de Avis com D. Pedro, D. Fernando e D. Beatriz? 

D. Pedro I 

D. Constança 

D. Fernando 

D. Leonor Teles 

D. Beatriz 

D. Inês de Castro D. Teresa Lourenço 

Infante 
D. João 

Infante 
D. Dinis 

D. João 
Mestre de Avis 

D. João, rei de Castela 

De acordo com o Tratado de Salvaterra de Magos, 

D. Leonor Teles assumiu a regência do reino e logo 

mandou aclamar D. Beatriz rainha de Portugal. 

D. Leonor Teles 



O exército português, sob o 

comando de Nuno Álvares 

Pereira, venceu os castelhanos na 

batalha de Atoleiros, no Alto 

Alentejo. 
Lisboa 

Trancoso 

Aljubarrota 
Valverde 

Atoleiros 

[…] Senhores fidalgos e ilustres pessoas, […] 

convém-nos eleger rei que faça tudo […] 

para não cairmos na sujeição dos nossos 

inimigos […]. 

 
Fernão Lopes, Crónica de D. João I (adaptado) 

Em 1385, nas Cortes de Coimbra, o Mestre de Avis é aclamado rei de Portugal, 

com o nome de D. João I. O Mestre contou com a hábil argumentação do doutor 

João das Regras que muito contribuiu para a sua aclamação. 

Que razões apresenta  João das Regras para a eleição do Mestre de Avis 

como rei de Portugal? 



Pouco tempo depois, o rei de Castela invadiu novamente Portugal, com um 

poderoso exército. As tropas portuguesas e castelhanas defrontaram-se em 

Aljubarrota, no dia 14 de agosto de 1385. 

Ouve com atenção a descrição da batalha e refere o momento decisivo para a 

vitória dos Portugueses. 

Retaguarda de 
D. João I  

Porta-estandarte 
Ala dos 

Namorados 

Abatises 

Covas de 
lobo 

Vanguarda 
castelhana 

Vanguarda 
portuguesa 

Ala esquerda 
castelhana 

Exército português Exército castelhano 

A batalha de Aljubarrota assegurou a independência de Portugal, muito embora 

a paz definitiva tenha sido assinada em 1411. Com D. João I, iniciou-se uma nova 

dinastia: a dinastia de Avis. 

Casamento de D. João I com 

D. Filipa de Lencastre 


