
PORTUGAL NO SÉCULO XIV 

 

Olá!!!  Vou contar-vos a minha história… 

Sou uma camponesa, pertenço ao POVO, grupo social não privilegiado, o único que 

trabalha e paga rendas e impostos. 

 

Vivo nas terras da nobreza e do clero, os senhorios. 

A minha casa é uma choupana de madeira, com uma só divisão, que partilho com os 

animais. Para não ter frio faço uma fogueira e durmo junto dos animais.  

Dedico-me à agricultura, à pastorícia, à pesca, ao artesanato e aos serviços domésticos. 

Acordo bem cedo e trabalho a terra desde que nasce o sol até anoitecer. 

Pago a renda aos senhorios e quando utilizo o moinho, o forno e o lagar do senhor é me 

cobrado mais dinheiro e ainda ajudo nos trabalhos agrícolas, na reserva e reparo as 

muralhas da casa acastelada daqueles. 

Alimento-me, essencialmente, de pão e de vinho, mas também como legumes, ovos e 

toucinho. Carne, só em dias de festa, no Natal, Páscoa, batizados e casamentos. 

Confeciono o meu próprio vestuário, de linho ou de lã e calço botas de couro, que unto 

com sebo, mas há quem ande descalço. 



 

Quando vou a uma feira ou festa religiosa divirto-me muito a dançar e a cantar, não 

fosse a crise por que PORTUGAL está a passar. 

 

Os Invernos estão muito frios e chuvosos, o que leva à destruição das colheitas, as terras 

agrícolas estão esgotadas, devido à prolongada exploração. A produção agrícola começa 

a ser insuficiente, para alimentar uma população em crescimento. Com esta situação, a 

fome instalou-se. 

Estamos a viver e uma crise económica, com a falta de alimentos e a subida de preços. 

Muitos já morrem de fome ou ficam doentes, o que leva a uma diminuição da 

população. 

Começam a surgir epidemias (peste negra que já matou 1/3 da população europeia em 

três meses), associadas às más condições de higiene e má alimentação. 

Com tantas mortes provocadas pela fome, doenças e guerras, à falta de pessoas para 

trabalhar a terra, à diminuição da produção e os senhores para puderem usufruir dos 

seus privilégios aumentaram os impostos.  



 

 Portugal e Castela estão em guerra (Fernandinas), já provocaram muitas mortes e 

destruíram os campos agrícolas.  Na Europa, destaco, a Guerra dos Cem anos entre a 

França e a Inglaterra. 

D. Fernando envolve-se em diversas guerras com Castela, quer por se considerar ter 

direito ao trono de Castela, quer por alianças que fizera com outros pretendentes aquele 

trono.  

 



 

D. Fernando morre sem deixar herdeiros homens, instala-se uma crise política.  

Quem lhe sucederá!? 

Sua filha, casada com o Rei de Castela, que quer anexar Portugal a seus domínios, isto 

põe em causa a independência de Portugal, se D. Beatriz não tiver um filho é o rei de 

Castela a assumir a coroa portuguesa.  

 

D. Leonor Teles fica como regente do reino e aclama D. Beatriz como rainha de Portugal. 

Nós, Povo, baixa nobreza e burguesia não aceitamos esta situação política, uma vez que 

D. Leonor Teles favorece os interesses de Castela, o que põe em causa a independência 

do reino além disso tem um caso amoroso com um nobre galego, chamado de Conde 

Andeiro, que não é do agrado da população portuguesa. 



 

É urgente encontrar um candidato à regência do reino, alguém que una a população e 

garanta a independência do reino. 

Está instalada uma revolta popular, que rapidamente se alastra a todo o país. 

- Grita-se: “Vamos matar, o responsável por toda esta situação política, o Conde 

Andeiro”. 

Foi escolhido, por nós (Nobres e burgueses) D. João Mestre da Ordem Religiosa Militar 

de Avis, filho bastardo de D. Pedro I e meio-irmão de D. Fernando, que é um legítimo 

pretendente ao trono. 

Morre o Conde Andeiro, D. Leonor Teles foge para Alenquer e depois para Santarém, de 

onde solicita auxílio ao rei de Castela. 

Com dona Leonor em fuga para Castela, é preciso organizar a defesa face à previsível 

resposta de D. João de Castela na defesa dos seus próprios interesses e dos de sua 

mulher, D. Beatriz. 

Aclama-se D. João Mestre de Avis como Regedor e Defensor do Reino e este nomeia D. 

Nuno Álvares Pereira como Condestável do Reino (Chefe Militar). 

Dois grupos se formam: de um lado os que apoiam D. Beatriz – alta nobreza e clero, do 

outro os que apoiam D. João Mestre de Avis – baixa nobreza, parte do clero, burguesia 

e povo. 



 

O rei de Castela, para fazer valer os direitos de sua esposa, invade Santarém e daí com 

mais tropas entra pelo Alentejo. 

Apesar da vitória de D. Nunes Alvares Pereira sobre os Castelhanos, na Batalha de 

Atoleiros, o rei de Castela só recua quando a peste atacou os seus soldados e recebe a 

notícia que sua esposa está gravemente doente. 

Perante a possibilidade de uma nova invasão castelhana, nas Cortes de Coimbra escolhe-

se o rei de Portugal, D. João Mestre de Avis- D. João I, de entre sua mãe D. Beatriz e os 

seus dois irmãos, D. João e D. Dinis. 

 



 

O rei de Castela resolve invadir novamente Portugal, desta vez com um exército muito 

mais numeroso.  

Somos em menor número, mas auxiliados por arqueiros ingleses, comandados por D. 

Nuno Álvares Pereira, e utilizando processos militares inovadores – tática do quadrado, 

vencemos os Castelhanos na Batalha de Aljubarrota (6 de agosto de 1385). 

Como agradecimento por esta vitória, D. João I mandou construir no local onde ocorreu 

a batalha o Mosteiro da Batalha. 

 



Com os feitos do Mestre levantou-se uma Nova sociedade. Enquanto uns conservam as 

antigas fidalguias, outros, filhos de homens de baixa condição, como eu, somos feitos 

cavaleiros pelos bons serviços e trabalho. 

Retirou privilégios e terras aos nobres e clérigos que apoiaram D. Beatriz; dá terras e 

privilégios a quem o auxiliou; elementos da burguesia podem ter cargos importantes no 

Conselho do Rei e nas Cortes; fez-se um tratado com Inglaterra – o Tratado de Windsor 

(1386), a partir do qual sempre que um dos 2 países entrasse num confronto militar 

iriam auxiliar-se mutuamente. Este tratado foi reforçado pelo casamento entre D. João 

I e D. Filipa de Lencastre, em 1387; Tratado de Paz com Castela (1411).  

 

Eu, sendo uma camponesa, mulher do povo, aclamo o novo Rei, D. João I. É um rei amigo 

e generoso para o povo. 

 

Sátão, 19 de março de 2010 

Bárbara Santos. 
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