
Vida e obra de Fernão Lopes 

 Apesar de ser um dos nomes de maior relevo  

      da literatura medieval portuguesa, não se sabe muito  

      sobre a vida de Fernão Lopes.  

 

 É provável que o cronista tenha nascido numa família do povo, em 

Lisboa, entre de 1380 e 1390. 

 

 Sabe-se que teve uma educação de nível superior, já que na sua 

obra se revela um homem culto, conhecedor de Aristóteles, Túlio, 

Ovídio e de Petrarca. 
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Ao longo da sua vida, Fernão Lopes ocupou vários  
 cargos oficiais: 

 
 em 1418, foi guarda-mor das escrituras da Torre do Castelo de 

Lisboa. 
 

 em 1419, foi escrivão dos livros de D. João I. 
 

 em 1422, foi secretário particular do infante D. Fernando e, 
pela mesma altura, terá sido nomeado tabelião-geral do reino. 
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 Em 1434, foi incumbido por D. Duarte de  
      escrever as crónicas dos reis de Portugal até seu pai,  
      D. João I, designadas Crónica Geral do Reino de Portugal,  
      sendo-lhe atribuída uma tença anual como pagamento. 

 
 Após a morte deste rei, o regente D. Pedro, em nome de D. Afonso V, 

manteve-lhe a tença para que continuasse a prestar o mesmo serviço.  
 

 Com o termo do governo do Regente, Fernão Lopes viu chegar ao fim 
o seu cargo de cronista da corte. 
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   Em 1449, ainda recebeu uma tença de  
D. Afonso V como pagamento pelos seus trabalhos  
literários, mas já nessa altura entrara em atividade  
um outro cronista, Gomes Eanes Zurara, a quem coube a tarefa    
de continuar a última obra em que Fernão Lopes trabalhou, a 
3.ª parte da Crónica de D. João I, a qual tinha ficado incompleta. 
 

   Fernão Lopes aposentou-se em 1454. 
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 Fernão Lopes testemunhou várias alterações  
políticas e sociais durante o seu longo período de  
atividade, o que, certamente, foi muito útil para a  
elaboração das suas crónicas. 
 

 Por exemplo, para que escrevesse, com  
 conhecimento do assunto, a Crónica de D. João I,  
 contribuiu o facto de ter conhecido pessoalmente 
 alguns dos nobres implicados na crise de 1383-1385 e nas guerras 
 com Castela, que terminaram bem mais tarde. 
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   Também o facto de ter tido acesso a documentação  
 oficial ter-lhe-á sido de muita utilidade. 

 
 O facto de se servir das mais diversas fontes (documentais, 

monumentais e testemunhais), interpretando-as e relatando-as 
corretamente, permitiu-lhe garantir a exatidão do que narrava, 
conferindo veracidade às suas crónicas. 
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Como resultado da longa atividade de Fernão  
Lopes, chegaram até nós as seguintes obras: 

 
 Crónica de El-Rei D. Pedro. 
 
 Crónica de El-Rei D. Fernando. 
 
 Crónica de El-Rei D. João, 1.ª parte (que trata do interregno 

entre a morte de D. Fernando e a eleição de D. João). 
 
 Crónica de El-Rei D. João, 2.ª parte (que abrange o reinado de D. 

João I até à paz com Castela em 1411). 
 
 Provavelmente da sua autoria, inacabadas, as crónicas dos reis 

de Portugal desde o governo do conde D. Henrique até D. 
Afonso IV, inclusive. 


