
 
 

 

  

 

 

 

 

 
A sociedade portuguesa no século XIII estava 
organizada em 3 grupos sociais. O clero, a nobreza e 
o povo. No topo da sociedade encontrava-se o rei. 

 O clero e a nobreza eram grupos privilegiados porque 
ocupavam importantes cargos, recebiam impostos do povo, 
não pagavam imposto ao rei, possuíam terras e nelas 
aplicavam justiça. 

O povo era um grupo não privilegiado porque trabalhavam 
nas terras do rei, do clero e da nobreza, prestavam serviços e 
pagavam impostos.  

 

                                                               

Problemas da sucessão ao trono 

D. Leonor Teles D. Fernando  

D. Beatriz D. João I de Castela 

 

 

 

 
As terras senhoriais, ou senhorios, 
pertenciam aos senhores nobres. 
Nestas terras o nobre aplicava 
justiça e recebia impostos de todos 
os que lá trabalhavam. Em troca 
protegia essas pessoas que estavam 
na sua dependência. 

 

                   

 

Testemunhei muitas mortes, vivi um período de 
fome, doenças e guerras. Faltavam cereais por 
maus anos agrícolas e destruição dos campos 
durante as guerras. Passei por umas das mais 
terríveis doenças, no ano 1348, a Peste Negra que 
matou um terço da população europeia. Fui um 
sobrevivente. 

 
Morte do rei Fernando de Portugal leva a crises de 
sucessão ao trono. A sua única filha, D. Beatriz, era 
casada com D. João I rei de Castela. 
Após a morte de D. Fernando, D. Leonor Teles, sua 
esposa, assume a regência do reino e aclama D. 
Beatriz como rainha de Portugal. 

O povo fica descontente, dão-se movimentações 
populares que dividem os portugueses e surgem 
dois grupos de confronto. 
Apoiantes de D. Beatriz – Alto clero e alta nobreza 
porque temiam perder os seus privilégios; 
Apoiantes de D. João, Mestre de Avis – Povo, 
burguesia, parte do clero e parte da nobreza 
porque não queriam ser governados por um rei 
estrangeiro e temiam que Portugal perdesse a 
independência. 

 

 

 

O meu grupo social apoiava o Mestre Avis, que crescia também por todo o país. Foi 
então que a população portuguesa se dividiu, de um lado estavam os apoiantes do 
Mestre Avis do outro, os apoiantes da D. Beatriz. 

 

 

Foi nas Cortes de Coimbra que o Mestre de Avis 
foi eleito rei de Portugal, como D. João I. 

 

Quando o rei de Castela teve conhecimento desta 
aclamação invade de novo Portugal. Deram-se 
várias batalhas e foi a 14 de Agosto de 1385, na 
batalha de Aljubarrota, que os castelhanos foram 
expulsos definitivamente de Portugal. Portugal 
mantém a independência. 

 Já basta a fome, as doenças 
e as guerras!  

 Trabalho desde o nascer o Sol até o Sol se pôr! 
Vivo com tantas dificuldades porque pago muitos 
impostos! 

Revoltei-me com a aclamação da D. Beatriz a rainha de 
Portugal. Eu e à semelhança dos populares temíamos que 
viéssemos a ser governados por um rei estrangeiro e assim 
Portugal perdesse a independência. 

Estávamos sem quem governasse o reino. O 
povo temia uma invasão castelhana. 
Reunimo-nos e pedimos ao Mestre Avis que 
aceitasse ser regedor e defensor de Portugal O conselheiro de D. Leonor Teles era um nobre da Galiza, o 

Conde João Andeiro, que agravava ainda mais o meu 
descontentamento! 
Tive conhecimento da conspiração para matar o Conde 
Andeiro e estava a favor dessa postura. Foi o D. João, mestre 
de Avis o escolhido para executar esta tarefa. 

 
Filho de camponês, camponês é!  
Cultivo terras que não me pertencem, pagando 
renda ao meu senhor e também lhe presto 
serviços. 
Moro em aldeias, nos casais, numa casa de 
madeira, chão de terra batida e coberta de 
colmo. Uso a lareira para cozinhar, aquecer e 
iluminar. Dorme sobre palhas. 
O meu vestuário é simples, feito de lã e linho. 
Muitas vezes ando descalço, outras com umas 
sandálias ou botas de couro. 
Aproveito as feiras e as festas religiosas para me 
divertir, cantando e dançando. 

 Após várias guerras, os castelhanos foram expulsos. 
Portugal mantém a independência.  
Chorei e ri de alegria. 

 Eu e muitos outros fomos compensados 
com terras, cargos e títulos pelo apoio 
prestado a D. João I.  
Surge uma nova nobreza e a burguesia 
passou a ter mais influência na vida 
política do país. 

 
 Fui um apoiante ativo de D. João I, tinha-lhe um 

 grande respeito e consideração pelo seu empenho 
e dedicação a um povo, a um reino.  
Um grande homem e à semelhança de outros que 
marcaram a nossa história com atos heróicos, por 
todo nós um povo, por Portugal. 
Passei momentos de grandes dificuldades, 
incertezas e medos.  
Deixe-vos um pequeno testemunho por mim 
vivenciado. 
                                Viva Portugal! 

 

 

 

Martim Ferreira, 5B 

O meu rasto no Século XIII e XIV 


