
Contexto histórico   
Morte do rei D. Fernando e crise de 1383-1385 

 Com a morte de D. Fernando, em 1383, ficou como regente a sua 
viúva, D. Leonor Teles, até que a sua única filha legítima, a Infanta 
D. Beatriz, assumisse o trono. O problema é que esta era casada 
com D. João I, rei de Castela, e assim sendo, na hipótese de D. 
Beatriz ser aclamada, estaria em causa a independência de 
Portugal.  

Crónica de D. João I 



Contexto histórico   
Morte do rei D. Fernando e crise de 1383-1385 

José de Sousa Azevedo, 
A morte do Conde Andeiro, 1860 

 Perante esta crise, a população de Lisboa insurgiu-se contra D. Leonor 
Teles.  

 O Conde Andeiro, fidalgo galego e amante da rainha, é assassinado 
pelo Mestre de Avis.  

 A revolta foi liderada por D. João, Mestre de Avis, filho bastardo de D. 
Pedro. Face a este estado revolucionário, D. Leonor Teles pediu auxílio 
ao rei de Castela. 
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Contexto histórico 
Morte do rei D. Fernando e crise de 1383-1385 

D. João I, Mestre de Avis, contra D. João I de Castela, 
Na Batalha de Aljubarrota, 1385, in Jean d’ Wavrin, 

Crónicas de Inglaterra, Vol. 3, seculo XV 

 O rei de Castela, apesar de o contrato de casamento ter previsto 
que houvesse o que houvesse, o reino de Portugal e o de Castela 
ficariam sempre separados, acabou por invadir Portugal, originando 
vários confrontos em que os Portugueses saíram sempre 
vencedores: Cerco de Lisboa (1384); Batalha de Atoleiros (1384); 
Batalha de Aljubarrota (1385); Batalha de Valverde (1385). 
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Contexto histórico  
Morte do rei D. Fernando e crise de 1383-1385 

Roque Gameiro,  
Rebelião de 1383, s/d 

 O Mestre de Avis foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Coimbra 
em 1385 e a paz com Castela veio a ser assinada em 1411. 
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 No início da era cristã, o vocábulo «crónica» designava a 
narração histórica pela ordem do tempo em que os factos iam 
acontecendo. A crónica limitava-se a registar os eventos, de forma 
objetiva e sem lhes aprofundar as causas ou lhes dar qualquer 
interpretação.  
 

 Porém, após o século XII, as crónicas passaram a narrar os 
acontecimentos com abundância de pormenores e a apresentar 
alguns comentários pessoais dos autores sobre o que se passou, isto 
é,  marcas de subjetividade. É o que acontece nas obras de Fernão 
Lopes.  

 

Conceito de crónica 
Crónica – Lat. chronica, relato de factos, narração, do gr. khronikós, de khrónos, tempo.  

Síntese da sequência 3 



 
 Para conferir o maior rigor possível aos seus relatos, Fernão Lopes 

procura evitar deixar-se influenciar pelo afeto à pátria e pelo 
sentimento de dívida para com a pessoa que o encarrega de escrever 
as crónicas, embora nem sempre o consiga, já que é evidente a sua 
parcialidade relativamente à dinastia de Avis. Ainda assim, o cronista 
não poupa a figura do rei D. João I, seu senhor, fazendo dele um 
retrato que não o favorece, visto que o descreve como um homem 
fraco e hesitante (no momento do assassínio do Conde Andeiro, por 
exemplo).  

Crónica de D. João I – Atores individuais   

D. João I, rei de Portugal 
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 Por outro lado, o Mestre de Avis é descrito como alguém que revela, 

por vezes, atitudes de grande humanidade originadas em emoções, 
aspeto que torna este ator individual da Crónica de D. João I 
inesquecível para o leitor.  
 

 É a visão de conjunto de Fernão Lopes, aliando o ponto de vista 
objetivo (os factos) ao ponto de vista subjetivo (os sentimentos) que 
lhe permite relativizar os atores individuais das suas crónicas. 

D. João I, rei de Portugal 

Crónica de D. João I – Atores individuais   
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Crónica de D. João I 
Atores coletivos: afirmação da consciência coletiva   

 O povo assume grande protagonismo nas crónicas de Fernão Lopes. 
O cronista dá vida às multidões, transformando-as numa força 
unificada, principalmente através do movimento que lhes imprime e 
que elas cumprem como se fossem um ser único, um ator coletivo.  
 

 Exemplo disso, na Crónica de D. João I, é o tumulto que ocorre 
quando o povo de Lisboa pensa que o Mestre de Avis vai ser 
assassinado. 
 

 O grande ator das crónicas de Fernão Lopes é, na verdade, o povo. 
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