
CRISES E REVOLUÇÃO  
NO SÉCULO XIV 

Vamos recordar para  

CONSOLIDAR? 
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Já sei 
que… 
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… durante o século XIV, a Europa sofreu uma grave 

quebra demográfica, em resultado de longos períodos 

de fome, pestes e guerras. Portugal, à semelhança de 

outros países europeus, sofreu os efeitos desta crise, 

enfrentando graves problemas económicos, sociais e 

políticos. 
 



Vou 
praticar 
no meu caderno diário! 

Consequências sociais 

a) ______ demográfica. 

b) ______ dos salários. 

c) Fuga das populações dos 
______ para as _____. 

 
Consequências económicas 
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1. Preenche o esquema seguinte. 

d) ______ da mão de obra.  

e) Redução da produção. 

f) ______ dos rendimentos 
dos senhores das terras 

g) ______ dos impostos e 
das rendas. 

SÉCULO XIV: FOMES, PESTES E GUERRAS 

Revoltas populares 

 
CLIMA DE h) ____________ 

 



Vou 
praticar 
no meu caderno diário! 

2. Analisa a cronologia. 
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ANOS Acontecimentos 

1349 Leis do Trabalho 

1369 / 71 Primeira Guerra Fernandina 

1371 / 73 Segunda Guerra Fernandina 

1374 Período de fortes secas 

1375 Lei das Sesmarias 

1376 Epidemias e secas 

1381 / 82 Terceira Guerra Fernandina 

2.1. Refere os problemas que afetaram Portugal durante o 

século XIV. 

2.2. Explica em que consistiram as Leis do Trabalho e a Lei 

das Sesmarias.(página 194 do manual) 



Já sei 
que… 
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… ao cenário de crise social e económica, veio juntar-se 

uma crise dinástica provocada pelo Tratado de 

Salvaterra de Magos e pela morte de D. Fernando, que 

opôs D. Beatriz a D. João, Mestre de Avis. 
 

… face à possibilidade de perda da independência, o 

Mestre de Avis, com o apoio da burguesia, liderou um 

movimento revolucionário. A sua aclamação aconteceu 

na sequência das Cortes de Coimbra, mas afirmação da 

independência nacional só se concretizou com a Batalha 

de Aljubarrota. 



Vou 
praticar 
no meu caderno diário! 

3. Lê o seguinte documento. 

DOC. 1 | O Tratado de Salvaterra de Magos 

Porque a vontade de el-Rei Dom Fernando era que os reinos de Portugal 
nunca se juntassem aos de Castela (…). Foi então acordado que, até que a 
infanta D. Beatriz tivesse um filho e este completasse 14 anos, a regência dos 
reinos de Portugal pertencesse à rainha D. Leonor. 

Fernão Lopes, Crónica de El-Rei D. Fernando (adaptado). 

3.1. Explica o motivo pelo qual foi assinado o Tratado de 

Salvaterra de Magos. 

3.2. Partindo do documento, refere de que forma D. Fernando 

pretendia garantir que o trono de Portugal se mantivesse nas 

mãos de um português.  
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Soluções 
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1. Preenche o esquema seguinte. 

Consequências sociais 

a) Baixa demográfica. 

b) Diminuição dos salários. 

c) Fuga das populações dos 
campos para as cidades. 

 

Consequências económicas 

 
d) Falta da mão de obra.  

e) Redução da produção. 

f) Diminuição dos rendimentos 
dos senhores das terras 

g) Aumento dos impostos e 
das rendas. 

SÉCULO XIV: FOMES, PESTES E GUERRAS 

Revoltas populares 

 
CLIMA DE h) ____________ 

 



Soluções 
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2.1. Durante o século XIV, Portugal enfrentou as guerras entre D. 

Fernando I de Portugal e o rei de Castela, cujas despesas 

prejudicaram, gravemente, a economia. Por outro lado, assistiu-

se  a uma subida acentuada de preços; el-Rei foi depois obrigado 

a tabelá-los. 

 
2.2. As Leis do Trabalho (que fixavam salários) e a Lei das 

Sesmarias (que obrigavam os proprietários a cultivar as suas 

terras) foram publicadas, respetivamente, pelos reis D. Afonso IV 

e D. Fernando. Com estas duas leis, os monarcas tentaram fazer 

face aos problemas criados pela falta de mão de obra (devido ao 

despovoamento das zonas rurais) e pela  redução da área de 

cultivo e abandono dos campos. 



Soluções 
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3.1. O Tratado de Salvaterra de Magos foi celebrado por D. 

Fernando com o objetivo de estabelecer regras de sucessão ao 

trono de Portugal, mas também o casamento de sua filha, D. 

Beatriz, com o rei castelhano D. João I. O principal objetivo era 

defender a independência de Portugal, evitando que o trono 

português ficasse nas mãos do rei de Castela. 

 
3.2. De forma a defender a independência de Portugal, ficou 

acordado no Tratado de Salvaterra de Magos que, à morte de D. 

Fernando, se não existisse nenhum filho varão de D. Beatriz e de 

João I de Castela, D. Leonor Teles, mulher de D. Fernando, 

ficaria como regente do reino até que este nascesse.  



CRISES E REVOLUÇÃO  
NO SÉCULO XIV 
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FIM 


